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NR. 
CRT.

NR. 
ACT

TITLUL  ACTULUI NR. M.OF.

1 2 3 4
LEGI

1  239 L. priv. reglementarea regimului juridic al unor bunuri 
aflate în folosinţa unităţilor de cult

517/01 

2 7/2004
****

L. priv. Codul de conduită a funcţionarilor publici 525/02

3 64/1991
****

L. priv. brevetele de invenţie – R 541/08

4 312/
2003

L. priv. producerea şi valorificarea legumelor 548/10

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI
1 36

****
O.G. priv. efectuarea recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011

566/17

2 39
****

O.G. priv. interoperabilitatea sistemelor electronice de 
tarifare pt. utilizarea infrastructurii

589/27

3 45
*

O.G. pt. modific. şi complet. O.U.G. nr.109/2005 priv. 
transporturile rutiere

598/30

4 46
***

O.G.  priv.  modul  de  alocare  a  fondurilor  externe 
nerambursabile  şi  a  contribuţiei  naţionale  în bugetul 
instituţiilor  implicate  în  gestionarea  şi  utilizarea 
acestora,  pentru  obiectivul  ,,  Cooperarea  teritorială 
europeană ,,

603/31

5 47
****

O.G. priv. reglement. unor măsuri financiar-fiscale - II -

6 99/2000
*******

O.G. priv. comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă - R

603/31

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
1 759

*****
H.G.  priv.  regulile  de  eligibilitate  a  cheltuielilor 
efectuate  în  cadrul  operaţiunilor  finanţate  prin 
programele operaţionale

517/01

2 857
****

H.G.  pt.  aprob.  Proiectului  Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării  şi  Tineretului  priv.  predarea de cursuri  de 
limbă,  cultură  şi  civilizaţie  românească  în  unităţi 
şcolare din Spania şi  Italia,  începând cu anul  şcolar 
2007-2008

527/03

3 745
***

H.G.  pt.  aprob.  Regulamentului  priv.  acordarea 
licenţelor  în  domeniul  serviciilor  comunitare  de 
utilităţi publice

531/06
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4 731
****

H.G.  priv.  aprob.  Norm.  metod.  de  aplic.  a  O.G. 
nr.14/2007  pt.  reglement.  modului  şi  condiţiilor  de 
valorificare  a  bunurilor  intrate,  potrivit  legii,  în 
proprietatea privată a statului

532/07

5 804
****

H.G.  priv.  controlul  asupra  pericolelor  de  accident 
major în care sunt implicate substanţe periculoase

539/08

6 893
***

H.G.  priv.  organiz.  şi  funcţion.  Institutului  pt. 
Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

553/14

7 829
****

H.G.  pt.  aprob.  tezelor  prealabile  ale  proiectului 
Codului de procedură penală

556/14

8 919
*******

H.G. priv. repartizarea unor sume din transferuri din 
bugetul  de  stat  către  bugetele  locale,  prevăzute  în 
bugetul M.Ed.C.T. , pt. finanţarea în anul 2007 a unor 
cheltuieli  de  capital  ale  unităţilor  de  învăţământ 
preuniversitar de stat, precum şi pentru modific. unor 
acte normative

555/14

9 876
***

H.G.  pt.  stabil.  şi  sancţionarea  contravenţiilor  la 
regimul transporturilor navale

557/15

10 895
***

H.G.  priv.  stabilirea  cadrului  instituţional  pt. 
planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi 
auditarea utilizării fondurilor acordate României prin 
Facilitatea Schengen

561/15

11 894
****

H.G.  priv.  aprob.  Strategiei  naţionale  antidoping  pt. 
perioada  2007-2012  şi  a  Planului  de  acţiune  pt. 
implementarea acesteia ( atrib. pt. M.Ed.C.T., şcoli )

563/16

12 833
***

H.G.  priv.  normele  de  organizare  şi  funcţionare  a 
comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective ( 
în cazul funcţionarilor publici )

565/16

13 899
***

H.G.  priv.  modific.  H.G.  nr.1277/2005  pt. 
nominalizarea unităţilor şcolare afectate de inundaţiile 
din perioada aprilie-mai şi iulie-august 2005

578/23

14 935 H.G. priv. stabil modelului echipamentului pt. agenţii 
de  pază  care  îşi  desfăşoară  activitatea  în  cadrul 
societăţilor specializate de pază şi protecţie

- II -

15 969
*****

H.G. priv. organiz., desfăş. şi conducerea pregătirii pt. 
apărare  a  persoanelor  cu  atribuţii  de  conducere  în 
domeniul  administraţiei  publice,  la  nivel  central  şi 
local

598/30

16 977
***

H.G. pt.  modific.  şi  complet. H.G. nr.366/2007 priv. 
organiz. şi funcţion. M.Ed.C.T.

- II -

ORDINE ŞI ALTE ACTE
1 1449

****
O.M.Ed.C.T.  pt.  modific.  anexei  nr.3  la  O.M.Ed.C. 
nr.4839/2004 priv.  criteriile  specifice  şi  metodologia 
de  acordare  a  sprijinului  financiar  în  cadrul 
Programului  naţional  de  protecţie  socială  ,,  Bani  de 
liceu ,,

519/01

2 830/175
***

O.M.S.P./p.C.N.A.S.  priv.  modific.  şi  complet. 
O.M.S./p.C.N.A.S.  60/32/2006  pt.  aprob.  Norm.  de 
aplic. a preved. O.U.G. nr.158/2005 priv. concediile şi 
indemnizaţiile  de  asigurări  sociale  de  sănătate,  cu 

- II -
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modificările şi completările ulterioare
3 661

****
D.C.C. ref. la excepţ. de neconstit a disp. art.96, 97, 
102 alin.3 lit.e din O.U.G. nr.195/2002 priv. circulaţia 
pe drumurile publice ( excepţia admisă în parte )

525/02

4 1193
****

O.M.S.P.  pt.  aprob.  norm.  priv.  informaţiile  care 
trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente 
sanguine  de  origine  umană,  precum  şi  informaţiile 
care  trebuie  comunicate  de  către  donatori  la  fiecare 
donare  şi  admisibilitatea  donatorilor  de  sânge  şi  de 
componente sanguine umane

540/08

5 1480
***

O.M.Ed.C.T. priv. aprob. Listei nominale suplimentare 
a beneficiarilor L.269/2004 priv. acordarea unui ajutor 
financiar  în  vederea  stimulării  achiziţionării  de 
calculatoare, pt. anul 2007, rezultată în urma analizării 
contestaţiilor depuse de către solicitanţi

542/09

6 1552
*****

O.M.Ed.C.T.  priv.  aprob.  criteriilor  generale  de 
admitere în învăţământul postliceal

543/09

7 665
****

D.C.C.  ref.  la  excepţia  de  neconstit.  a  disp.  art.23 
alin.2-3  din  L.115/1999  priv.  responsabilitatea 
ministerială  (  admisă;  prot.  mandatului  –  cazul 
Năstase )

547/10

8 17
**

B.N.R.  –  Circulară  priv.  nivelul  ratei  dobânzii  de 
referinţă valabil în luna august 2007

- II -

9 326
***

O.p.A.N.O.F.M.  priv.  aprob.  calificărilor/ 
competenţelor profesionale pt. care se acordă în anul 
2007  sumele  prev.  la  art.17  din  L.  279/2005  priv. 
ucenicia la locul de muncă

551/13

10 636
***

O.M.T.  pt.  aprob.  Reglement.  aeronautice  civile 
române RACR-47 ,, Înmatricularea aeronavelor civile 
,, ediţia 3 /2007

558/15

11 225
*******

O.R.D.A.  priv.  public.  în  M.Of.  a  Deciziei  civile 
nr.115A din 2 mai 2007 a Curţii  de Apel Bucureşti-
Secţia  a  IX-a  civilă  şi  pentru  cauze  privind 
proprietatea  intelectuală  (  aplicarea  prin.  ,,  nulitatea 
actului iniţial atrage nulitatea actelor subsecvente )

562/16

12 ******* H.C.E.D.O. din 4 august 2005 în cauza Stoianova şi 
Nedelcu  împotriva  României  (  durată  excesivă  pt. 
procedura  litigioasă  –  activit.  procurori  –  încălc. 
Convenţiei )

562/16

13 680
****

O.M.M.F.E.Ş. pt. modific. Norm. de aplic. a preved. 
L.19/2000  priv.  sistemul  public  de  pensii  şi  alte 
drepturi  de  asigurări  sociale...,  aprobate  prin 
O.M.M.S.S. nr.340/2001..

575/22

14 1338
****

O.M.S. P. pt. aprob. Norm. priv. structura funcţională 
a cabinetelor medicale şi de medicina dentară

- II -

15 ****** H.C.E.D.O. din 21 septembrie 2006 în cauza Maszni 
împotriva  României  (  judec.  civililor  de  instanţe 
militare – nu sunt independente, încălc. Conv., )

585/24

16 662
****

O.M.M.F.E.Ş. pt. modific. şi complet. Procedurii priv. 
declararea  lunară  de  către  angajatori  a  evidenţei 

586/27
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nominale  a  asiguraţilor  şi  a  obligaţiilor  de  plată  la 
bugetul  asigurărilor  pt.  şomaj,  aprobată  prin 
O.M.M.S.S.F. nr.405/2004

17 ****** H.C.E.D.O.  din  24 mai  2006 în  cauza  Weissman şi 
alţii  împotriva  României  (  marjă  de  apreciere  cond. 
acces la justiţie ex. taxă )

588/27

18  ******
*

H.C.E.D.O. din 23 febr.  2006 în cauza Stere şi  alţii 
împotriva României ( creanţe – bun. încălc. )

600/30

19 726/549
*****

O.M.D.L.P.L./igsISC  priv.  aprob.  Metodologiei  de 
emitere  a  avizului  tehnic  de  către  ISC  –  ISC  pt. 
documentaţiile  tehnico-economice  aferente 
obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

597/29

20 1560/34
5/1025
****

O.M.Ed.C.T./p.ANS/p.C.O.S.R.  pt.  aprob. 
Protocolului priv. asigurarea cadrului de colaborare în 
vederea  dezvoltării  continue  şi  funcţionării 
performante a sistemului naţional de educaţie fizică şi 
sport

602/31

EXPLICAŢII PRESCURTĂRI :
L. - LEGE
O./U.G. - ORDONANŢĂ DE/ URGENŢĂ A GUVERNULUI
H.G. - HOTĂRÂRE DE GUVERN
O. - ORDIN
H. - HOTĂRÂRE
D – DECIZIE
V/P – VICE/PREŞEDINTE
M.Ed.C. T - MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

               C.E.D.O. – CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
               M.S.P. – MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
              B.N.R. – BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
               A.N.O.F.M. – AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
               M.T. – MINISTERUL TRANSPORTURILOR
               O.R.D.A. – OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
               M.M.F.E.Ş. – MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
               M.D.L.P.P.C. – MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI 
                                           LOCUINŢELOR
               C.N.A.S. – CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
              C.C. – CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

NR. M.OF. - NUMĂRUL MONITORULUI OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I-A , ÎN 
CARE S-A PUBLICAT ACTUL.

Prezentul  repertoriu  se  comunică :  d-nei  prof.  Keresztely  Irma-inspector  şcolar 
general, d-nei prof. Solomon Maria-inspector şcolar general adjunct, d-lui prof. Henning Laszlo-
şef serviciu,  d-nei  ec.  Foldes Iren-contabil-şef,  d-lui ing.  Joo Mathias,  d-lui  jr.  Pakucs Janos-
consilier, d-nei ec. Nemes Tunde, d-nei ec. Kovacs Erika-contabil  şef ( din cadrul C.C.D. Sf. 
Gheorghe ) şi d-nei ec. Toth Zelma-contabil şef ( din cadrul Palatului Copiilor şi Elevilor Sf. 
Gheorghe ). 

CONSILIER JURIDIC AL I.Ş.J. COVASNA
Szilagy Janos
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