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NR. 
CRT.

NR. 
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TITLUL  ACTULUI NR. M.OF.

1 2 3 4
LEGI

1 194
*******

L. pt. modific. şi complet. L.24/2000 priv. normele de 
tehnică legislativă pt. elaborarea actelor normative

453/4

2 195
****

L.  pt.  modific.  şi  complet.  O.G.  nr.20/1994  priv. 
măsuri pt. reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente

- II -

3 217
*****

L. pt.  stabil.  criteriilor  de bază a taxelor  şi  tarifelor 
aferente  elaborării,  analizei  şi  verificării 
documentaţiilor  cadastrale  pt.  înscrierea  în  cartea 
funciară a terenurilor agricole

454/5

4 211
****

L. pt. aprob. O.U.G. 130/2006 priv. Inspecţia Socială 460/9

5 205
****

L.  priv.  aprob.  O.G.  nr.12/2007  pt.  modific.  şi 
complet.  O.G.  nr.79/2003  priv.  controlul  şi 
recuperarea  fondurilor  comunitare,  precum  şi  a 
fondurilor  de  cofinanţare  aferente  utilizate 
necorespunzător

467/11

6 209
***

L. pt.  modific.  şi  complet. L. 111/1995 priv. constit. 
organiz. şi funcţion. Depozitului legal de documente, 
indiferent de suport

- II -

7 228
****

L.  pt.  aprob.  O.U.G.  nr.30/2006  priv.  funcţia  de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică

471/12

8 231
****

L. pt. aprob. O.G. nr.10/2007 priv. creşt. salariale pers. 
bugetar salarizat potr. O.U.G. 24/2000....

474/16

9 220
****

L. pt. aprob. O.G. nr.11/2007 priv. creşt. salariale ce se 
vor acorda în anul 2007 pers. didactic din înv. salarizat 
potr. L.128/1997

478/17

10 227
***

L.  pt.  aprob.  O.U.G.  nr.99/2006  priv.  instituţiile  de 
credit şi adecvarea capitalului

480/18

11 411/
2004
****

L. priv. fondurile de pensii administrate privat - R 482/18

12 250
*****

L.  pt.  modific.  L.19/2000  priv.  sistemul  public  de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

486/19

13 246
*****

L.  priv.  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea 
Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al 

485/19

1



României
14 237

****
L. priv. modific. alin.1 al art.269 din L.53/2003-Codul 
muncii

497/25

15 240
***

L. priv. aprob. O.U.G. 102/2006 pt. modific. O.U.G. 
75/2005 priv. asigurarea calităţii educaţiei

497/25

16 253
***

L.  pt.  modific.  alin.2  al  art.158  din  L.  învăţăm. 
nr.84/1995, republicată

498/25

17 230
****

L.  priv.  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari

490/23

18 233
***

L. pt.  modific.  anexelor la unele  acte normative din 
domeniul sistemului naţional de decoraţii

- II -

19 235
****

L. pt. modific. şi complet. art.2 din L. 295/2004 priv. 
regimul armelor şi al muniţiilor

- II -

20 244
***

L.  pt.  stabil.  modalit.  de  plată  a  taxelor  aferente 
apostilei prev. la art.3 alin.1 din Convenţia cu privire 
la  suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale 
străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

496/24

21 258
****

L. priv. practica elevilor şi studenţilor 493/24

22 261
***

L.  pt.  modific.  şi  complet.  L.168/1999  priv. 
soluţionarea conflictelor de muncă

- II -

23 264
***

L. pt. modific. şi complet. L.95/2006 priv. reforma în 
domeniul sănătăţii

503/27

24 252
****

L. pt.  modific.  şi  complet. unor acte  normative care 
reglement. evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de 
identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare 
de evidenţă a persoanelor

506/27

25 259
****

L. pt. modific. şi complet. L. contabilităţii nr.82/1991 506/27

26 260
****

L.  priv.  înregistr.  operaţiunilor  comerciale  prin 
mijloace electronice

- II -

27 263
******

L.  priv.  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea 
creşelor

507/30

28 262
*****

L.  pt.  modific.  şi  complet.  L.  contenciosului 
administrativ nr.554/2004

510/30

ORDONANŢE DE GUVERN
1 92/

2003
******

O.G. nr.92/2003 priv. Codul de procedură fiscală 513/31

HOTĂRÂRI DE GUVERN
1 601

****
H.G. pt. modific. şi complet. unor acte normative în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

470/12

2 600
****

H.G. priv. protecţia tinerilor la locul de muncă 473/13

3 332
****

H.G. priv. stabil. proced. pt. aprob. de tip a motoarelor 
destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere...

472/13

4 726
*****

H.G.  pt.  aprob.  Norm.  metod.  de  aplic.  a  preved. 
L.72/2007  priv.  stimularea  încadrării  în  muncă  a 
elevilor şi studenţilor

477/17

5 748 H.G. priv. organiz. şi funcţion. Autorit. Naţionale pt. 480/18
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*** Protecţia Consumatorilor
6 676

****
H.G. priv. domeniile de studii universitare de licenţă, 
structurile  instituţiilor  de  învăţământ  superior  şi 
specializările organizate de acestea

481/18

7 723
****

H.G. pt. modific. H.G. nr.1072/2003 priv. avizarea de 
către  Inspectoratul  de  Stat  pentru  Construcţii  a 
documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele 
de investiţii finanţate din fonduri publice

495/24

8 759
***

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

517/01

ORDINE ŞI ALTE ACTE
1 190 D.P.M.  priv.  organizarea  şi  funcţionarea  cancelariei 

Primului-Ministru
449/3

2 447
*****

O.M.E.F.  pt.  aprob.  Procedurii  priv.  declararea stării 
de  insolvabilitate  a  debitorilor  persoane  fizice  sau 
juridice,  conform art.172  din  O.G.  nr.92/2003  priv. 
Codul  de  procedură  fiscală,  rep.  cu  modific.  şi 
complet. ulter.

447/2

3 1077
****

O.M.Ed.C.T. priv. repartizarea cifrei de şcolarizare pe 
instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii 
la studii în anul universitar 2007-2008

452/4

4 282
****

O.M.E.F.  pt.  public.  Acordului  de  finanţare  dintre 
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la 
Programul Naţional PHARE 2005

458/6

5 1361/C/
1016
****

O.M.J./P.S.P.  priv.  asigur.  asistenţei  medicale 
persoanelor  private  de  libertate  aflate  în  custodia 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

459/6

6

******

H.C.E.D.O. din 14 decembrie 2006 în Cauza Lupaş şi 
alţii  împotriva  României  (  analiz.  conf.  prev.  leg. 
anter. Constit 91 cu normele constit anter. se face de 
instanţa de drept comun; regula unanimităţii împiedică 
obţinerea examinării temeiniciei drepturilor şi încalcă 
dreptul de acces la justiţie )

464/10

7 194 D.P.M.  pt.  stabil.  unor  măsuri  de  îmbunătăţire  a 
activităţii serviciilor publice

465/11

8 1016
****

O.M.Ed.C.T. priv. Metodol. de org. şi desfăş. a probei 
anticipate  susţinute  de  elevii  claselor  a  XI-a  din 
secţiile bilingve francofone care participă la Proiectul-
pilot  ,,  De  la  învăţământul  bilingv  către  filierele 
francofone ,,

470/12

9 610
***

D.C.C.  ref.  la  except.  de  neconstit.  a  disp.  art.III 
alin.2,  3 din  L.356/2006 pt.  modific.  şi  complet.  C. 
penal. ( adm. – judec. civililor de instanţe militare )

474/16

10 1136 O.M.S.P. priv. aprob. Norm. de igienă pt.  cabinetele 
de înfrumuseţare corporală 

484/19

11 H.C.E.D.O. din 15 iun. 06 în Cauza Cârstea şi Grecu 
împotriva  României  (  adm.  lit.  de  muncă  –  durata 
proces. )

485/19

12 634 O.M.E.F.  pt.  modific.  şi  complet.  O.M.F.P. 500/26
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*** nr.454/2007  priv.  aprob.  Instrucţiunilor  pt.  stabilir. 
procedurii  priv.  efectuarea  operaţiunilor  necesare  pt. 
acoperirea de la bugetul de stat a plăţii TVA în cadrul 
programelor PHARE, ISPA şi SAPARD

13 955
***

O.M.Ed.C.T.  priv.  modul  de  plată  a  personalului 
didactic  care  face  parte  din  comisiile  pt.  testele 
naţionale,  bacalaureat  şi  absolvire  a  învăţământului 
profesional şi postliceal – sesiunile anului 2007

502/26

14 956
***

O.M.Ed.C.T.  priv.  modul  de  plată  a  personalului 
didactic care face parte din comisiile pt.  organiz. şi 
desfăş. admiterii în înv. liceal şi profesional de stat pt. 
anul şcolar 2007-2008

- II -

15 1661/C O.M.J.  priv.  aprob.  Statutului  Corpului  Executorilor 
pentru instituţiile Financiare Nebancare

512/31

16 10 H.U.N.B.R.  pt.  modific.  şi  complet.  Statutului 
profesiei de avocat

511/31

17 1350 O.M.Ed.C.T.  pt.  aprob.  metodologiilor  de  calcul  al 
drepturilor  salariale  care  se  acordă  personalului 
didactic  încadrat  pe  funcţiile  din  anexele  la  O.G. 
nr.11/2007

509/30

18 666 D.C.C.  ref.  la  constit.  L.  pt.  modific.  şi  complet. 
L.128/1997 priv. Statut. pers. didactic ( admisă – lipsă 
de fonduri, adresă de la Guvern către Parl. )

514/31

19 *** H.C.E.D.O.  din  15  iunie  2006  în  cauza  Abăluţă 
împotriva României

- II -

20 1222 O.M.Ed.C.T.  priv.  modul  de  plată  a  personalului 
didactic  care  face  parte  din  comisiile  pentru 
organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic la 
clasa a VII-a în anul şcolar 2006-2007

516/31

21 O.M.E.C. pt. aprobarea Procedurii privind calculul 
taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule

448/02

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

               M.E.F. – MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
               C.E.D.O. – CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
               U.N.B.R. – UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
               M.S.P. – MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
              M.J. – MINISTERUL JUSTIŢIEI 
              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-
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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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