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NR. 
CRT.

NR. 
ACT

TITLUL  ACTULUI NR. M.OF.

1 2 3 4
LEGI

1 134
****

L.  pt.  ratific.  unor  convenţii  şi  acorduri  priv. 
impunerea  veniturilor  din  economii  şi  schimbul 
automat de informaţii referitoare la astfel de venituri

385/07

2 148
****

L.  pt.  modific.  şi  complet.  L.  nr.128/1997  priv. 
Statutul pers. didactic

388/08

3 149
****

L.  pt.  complet.  art.44  din  L.128/1997  priv.  Statutul 
personalului didactic

- II -

4 150
****

L. pt. modific. alin.2 al art.108 din L.128/1997 priv. 
Statutul personalului didactic

- II -

5 160
****

L.  pt.  modific.  şi  complet.  L.  învăţământului 
nr.84/1995, republicată

394/12

6 181
****

L.  priv.  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea 
Agenţiei Naţionale a Zonei Montane

412/20

7 177
****

L.  priv.  aprob.  O.U.G.  nr.11/2007  pt.  modific.  şi 
complet. O.U.G. nr.63/1999 cu privire la gestionarea 
fondurilor nerambursabile alocate României de către 
Comunitatea  Europeană,  precum  şi  a  fondurilor  de 
cofinanţare aferente acestora

413/20

8 186
****

L. pt. aprob. O.U.G. nr.121/2006 priv. regimul juridic 
al precursorilor de droguri

425/26

9 188
****

L.  priv.  complet.  art.5  din  L.544/2001  priv.  liberul 
acces la informaţiile de interes public

425/26

10 191
*******

L.  pt.  aprob.  O.U.G.  nr.119/2006 priv.  unele  măsuri 
necesare pt. aplic. unor regulamente comunitare de la 
data aderării României la Uniunea Europeană

- II -

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI
1 107/

1999
O.G. nr.107/1999 priv. activitatea de comercializare a 
pachetelor de servicii turistice - R

387/07

2 48
*****

O.U.G. priv. unele măsuri pt. îmbunătăţirea activităţii 
în administraţia publică centrală

412/20

3 55
*****

O.U.G. priv. înfiinţarea Oficiului Român pt. Imigrări 
prin  reorganizarea  Autorităţii  pentru  străini  şi  a 
Oficiului  Naţional  pentru  Refugiaţi,  precum  şi 
modificarea şi completarea unor acte normative

424/26

4 56
******

O.U.G.  priv.  încadrarea  în  muncă  şi  detaşarea 
străinilor pe teritoriul României

424/26

1



5 43
******

O.U.G.  priv.  întroducerea  deliberată  în  mediu  şi 
întroducerea  pe  piaţă  a  organismelor  modificate 
genetic

435/28

6 63
****

O.U.G.  priv.  regimul  veniturilor  încasate  de 
autorităţile  contractante  pe  parcursul  licitării  şi 
implementării  contractelor  din cadrul  proiectelor  ex-
ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană

439/28

7 64
****

O.U.G. priv. datoria publică 439/28

8 44
***

O.U.G.  priv.  utilizarea  în  condiţii  de  izolare  a 
microorganismelor modificate genetic

438/28

9 59
****

O.U.G.  priv.  instituirea  Programului  naţional  de 
îmbunătăţire  a  calităţii  mediului  prin  realizarea  de 
spaţii verzi în localităţi

441/29

10 65
***

O.U.G.  pt.  modific.  şi  complet.  O.U.G.  nr.118/2006 
priv. înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale

441/29

11 57
****

O.U.G.  priv.  regimul  ariilor  naturale  protejate, 
conservarea  habitatelor  naturale,  a  florei,  şi  faunei 
sălbatice

442/29

12 67
****

O.U.G. priv. aplic. principiului egalităţii de tratament 
între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale 
de securitate socială

443/29

13 69
******

O.U.G. priv. modific. şi complet. O.U.G. nr.195/2002 
priv. circulaţia pe drumurile publice

443/29

14 73
***

O.U.G. priv. organizarea şi  funcţionarea Agenţiei  pt. 
Serviciile Societăţii Informaţionale

444/29

15 74
***

O.U.G.  priv.  asigur.  fondului  de  locuinţe  sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

- II -

16 76
****

O.U.G. priv. procedura specială de înregistrare fiscală 
şi de plată a contribuţiilor sociale

- II -

17 78
****

O.U.G. cu priv. la rectific.  bugetului de stat pe anul 
2007

445/29

18 68
*****

O.U.G.  priv.  răspunderea  de  mediu  cu  referire  la 
prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

446/29

19 81
*****

O.U.G.  pt.  accelerarea  procedurii  de  acordare  a 
despăgubirilor  aferente  imobilelor  preluate  în  mod 
abuziv

- II -

20 82
******

O.U.G. pt. modific. şi complet. L.31/1990 priv. societ. 
comerciale şi a altor acte normative incidente

- II -

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
1 501

****
H.G.  priv.  titlurile  obţinute  de  absolvenţii 
învăţământului universitar,  înmatriculaţi  în anul I de 
studii,  în  anii  universitari  2002-2003,  2003-2004  şi 
2004-2005

381/06

2 525
****

H.G.  priv.  organizarea  şi  funcţionarea  Autorităţii 
Naţionale  pt.  Reglementarea  şi  Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice

395/12

3 537 H.G. priv. stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 395/12

2



** normele de prevenire şi stingere a incendiilor
4 522

****
H.G. pt.  modific.  şi  complet. H.G. nr.432/2004 priv. 
dosarul profesional al funcţionarilor publici

397/13

5 530
****

H.G.  pt.  modific.  H.G.  nr.844/2002  priv.  aprob. 
nomenclatoarelor calificărilor profesionale pt. care se 
asigură  pregătirea  prin  învăţământul  preuniversitar, 
precum şi durata de şcolarizare

401/15

6 533
***

H.G.  priv.  organizarea  şi  funcţionarea  Gărzii 
Financiare

407/18

7 557
***

H.G.  priv.  completarea  măsurilor  destinate 
îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii la locul de muncă 
pt. salariaţii încadraţi în baza unui contract individual 
de  muncă  pe  durată  determinată  şi  pentru  salariaţii 
temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară

407/18

8 88
****

H.G. pt. aprob. Normelor de audit intern 416/21

9 617
*****

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

419/22

10 633
**** 

H.G.  priv.  modific.  H.G.  nr.289/2007  pt.  aprob. 
programelor de interes naţional în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului 

419/22 

11 639
****

H.G.  priv.  structura  organizatorică  şi  atribuţiile 
Oficiului Român pentru Imigrări

426/26

12 615
****

H.G.  priv.  modific.  anexei  nr.3  la  Normele 
metodologice  pt.  aplic.  L.269/2004  priv.  acordarea 
unui  ajutor  financiar  în  vederea  stimulării 
achiziţionării  de  calculatoare,  aprobate  prin  H.G. 
nr.1294/2004

429/27

13 640
****

H.G. priv. stabil unor măsuri în aplic. preved. art.II din 
O.U.G.  nr.28/2007  pt.  complet.  L.202/2006  priv. 
organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei  Naţionale  pt. 
Ocuparea  Forţei  de  Muncă,  precum şi  pt.  stabilirea 
unor măsuri de reorganizare instituţională

427/27

14 431
****

H.G.  pt.  modific.  H.G.  nr.497/2004  priv.  stabil. 
cadrului  instituţional  pt.  coordonarea,  implementarea 
şi  gestionarea  instrumentelor  structurale  (  şi 
M.Ed.C.T. va gestiona Programul operaţional sectorial 
pt. dezvoltarea resurselor umane )

431/28

ORDINE ŞI ALTE ACTE
1 60 O.p.A.N.A.D.  pt.  aprob.  Regul.  de  organizare  şi 

funcţionare a Comisiei de apel ( doping )
374/01

2 1097
****

O.M.Ed.C.T.  priv. modific. O.M.Ed.C.T. nr.847/2007 
pt. aprob. Regulament. priv. organizarea, funcţionarea 
şi  atribuţiile  Colegiului  Central  de  Disciplină  de  la 
nivelul M.Ed.C.T. şi ale colegiilor de disciplină de la 
nivelul inspectoratelor şcolare judeţene

375/01

3



3 5465
****

O.vp.A.N.A.F.  pt.  aprob.  Norm.  privind  procedurile 
simplificate de vămuire

377/04

4 12
***

BNR  –  Circulară  priv.  rata  dobânzii  de  referinţă 
valabil în luna iunie 2007

381/06

5 1371
****

O.M.A.E.   priv.  intrarea  în  vigoare  a  unor  tratate 
internaţionale

397/13

6 920
****

O.M.Ed.C.T.   pt.  aprob.  Listei  nominale  a 
beneficiarilor  Legii  nr.269/2004 priv.  acordarea unui 
ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
calculatoare, pentru anul 2007

413/20

7 486
****

O.M.E.F.  pt.  aprob.  Procedurii  priv.  stingerea 
creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri 
datorate  bugetului  de  stat  şi/sau  a  creanţelor 
reprezentând  contribuţii  sociale  administrate  de 
M.E.F. prin trecerea în proprietatea publică a statului a 
unor bunuri imobile proprietate a debitorilor

420/22

8 428
****

O.M.E.F.  pt.  aprob.  Precizărilor  priv.  inventarierea 
bunurilor din domeniul public al statului

422/25

9 ****** H.C.E.D.O. din 12 octombrie 2006 în cauza Sebastian 
Taub împotriva României ( anal. glob. despăg. moral 
şi  material  incl.  refuz.  desp. material;  rolul  curţii  cu 
recurs extraordinar ) 

429/27

10 21
**

H.U.N.E.J.  priv.  completarea  Statutului  Uniunii 
Naţionale a Executorilor Judecătoreşti  şi  al  profesiei 
de executor judecătoresc

430/28

11 175
******

O.p.C.C.  pt.  punerea  în  aplicare  a  Regulamentului 
priv. procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat

436/28

12 1335
****

O.M.Ed.C.T. priv. modific. O.M.Ed.C. nr.847/2007 pt. 
aprob.  Regulament.  priv.  organiz.  funcţion.  şi  atrib. 
Colegiului Central de Disciplină de la nivelul M.Ed.C. 
şi  ale  colegiilor  de  disciplină  de  la  nivelul 
inspectoratelor şcolare

438/28

13 128
****

O.M.D.L.P.L.  pentru  aprobarea  reglementării 
tehnice  "Normativ  privind  documentaţiile 
geotehnice pentru construcţii", indicativ NP 074-
2007

381/6

14 987
******

O.M.S.P. pt. aprobarea conţinutului minim al 
trusei sanitare auto

388/8

15 273
***

O.M.E.C. pt.aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (300) "Decont  de taxa pe valoarea 
adăugată"

392/11

16 267
***

O.M.E.C. priv.  aprob. Norm. metod. de aplic.  a 
preved. art. 7 alin. (2) lit. c) şi ale art. 8 lit. b) din 
O.U.G.  nr.  146/2002  privind  formarea  şi 
utilizarea  resurselor  derulate  prin  trezoreria 
statului,  aprobată  cu  modificări  prin  Legea  nr. 
201/2003,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare

- II -

17 994/354 O.M.S.P./C.N.A.S. priv. aprob. Norm. metod. pt. 409/19
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***** realiz.  şi  raportarea  activităţilor  specifice  din 
cadrul  Programului  naţional  privind  evaluarea 
stării  de  sănătate  a  populaţiei  în  asistenţa 
medicală primară

18 392/
1632
***

O.M.E.C./M.M.F.E.S. privind  aprobarea 
reglementării  tehnice  "Normativ  privind 
prevenirea  exploziilor  pentru  proiectarea, 
montarea,  punerea  în  funcţiune,  utilizarea, 
repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care 
funcţionează  în  atmosfere  potenţial  explozive", 
indicativ NEx 01-06

411/19

EXPLICAŢII PRESCURTĂRI :
L. - LEGE
O./U.G. - ORDONANŢĂ DE/ URGENŢĂ A GUVERNULUI
H.G. - HOTĂRÂRE DE GUVERN
O. - ORDIN
H. - HOTĂRÂRE
VP-VICE-PREŞEDINTE
M.A.E. – MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
A.N.A.F. – AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
M.Ed.C. T - MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

               M.E.F. – MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
               B.N.R. - BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
               C.E.D.O. – CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
               C.C. – CONSILIUL CONCURENŢEI
               U.N.E.J. – UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI
              M.D.L.P.L - MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI
                LOCUINŢELOR 
                 M.S.P. – MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
               C.N.A.S. - CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
               M.M.F.E.S. – MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

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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