
 
 

  

Anexa nr.3 
 

7.4. ACTE NORMATIVE ŞI DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE RELEVANTE 
 
I. Direcţia de activitate: Politica fiscal - bugetară  
 
• Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
• Legea nr.18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009;   
• Anual, proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj; 

• Anual, proiectul de Lege pentru pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice; 

• Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 
ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006; 
• Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
• Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată; 
• Legea nr.29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea 

recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare 
economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989; 

• Legea nr.253/2004, privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în 
sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare; 

• Legea Cecului nr.59/1934, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr.590/2003 privind tratatele; 
• Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea cambiei şi a biletului la ordin nr.58/1934, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Legea nr.312/2004 privind statutul Băncii Naţionale a României; 
• Legea nr.167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind 
închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la 
Bucureşti la 28 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.24/1990 privind ratificarea Acordului de înfiinţare a Băncii Europene pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare;  

• Legea nr.40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind 
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incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Legea nr.64/2004 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea 
informatică; 

• Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Legea nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.166/1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/1998 
privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc; 

• Legea nr.391/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2000 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/1998 privind 
regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc; 

• Legea nr.129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de 
Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
• Legea  nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările 

şI completările ulterioare; 
• Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicată; 
• Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr.16/1996 legea arhivelor naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Legea concurenţei  nr.21/1996, republicată; 
• Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Legea nr.148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr.84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999, 

privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv; 
• Legea nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Legea sindicatelor nr.54/2003; 
• Legea patronatelor nr.356/2001; 
• Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată; 
• Legea nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, 

republicată; 
• Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 

de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
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• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
• Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor 
persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr.13/2007, legea energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare;; 
• Legea nr.351/2004, legea gazelor, cu modificările şi completările ulterioare;  
• Legea nr.238/2004, legea petrolului, cu modificările şi completările ulterioare;  
• Legea nr.85/2003, legea minelor, cu modificările şi completările ulterioare;  
• Legea nr.105/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.175/2002 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind 
industria de apărare;  

• Legea cadru a descentralizării nr.195/2006; 
• Legea nr.74/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2002 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind 
industria de apărare;  

• Legea învăţământului nr.84/1995, republicată;  
• Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici  şi 

mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;  
• Legea nr.239/2007 privind  reglementarea regimului juridic  al unor bunuri mobile aflate în 

folosinţa unităţilor de cult;  
• Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  
• Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;  
• Legea nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
• Legea nr.216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
• Legea  nr.107/1996, legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr.46/2008 Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr.407/2006 a vânătorii şi protecţiei fondului  cinegetic, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie; 
• Legea nr.45/2009  privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice ˝Gheorghe Ionescu – Siseşti˝ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
• Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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• Ordonanta Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr.66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate 
prin cumpărarea de titluri de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr.4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a 
României pentru anul 2007, aprobată prin Legea nr.162/2007; 

• Ordonanţa Guvernului nr.29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea 
datoriei publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.324/2002; 

• Ordonanţa Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa 
Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare; 

• Ordonanţa Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export 
care de derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza 
acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată, aprobată prin Legea 
nr.127/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române 
de Petrol;  

• Ordonanţa Guvernului nr.37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul 
de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a, dintre România şi Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 august 1997; 

• Ordonanţa Guvernului nr.1/1994 privind acoperirea financiară a unor cheltuieli rămase 
neregularizate prin preluarea lor la datoria publică internă; 

• Ordonanţa Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii 
Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci 
cu Banca Comercială Română - S.A.; 

• Ordonanţa Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.609/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată 
cu modificări prin Legea nr.266/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual 
din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii 
privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi 
creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare; 
• Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002; 
• Ordonanţa Guvernului nr.40/2000 privind  acreditarea agenţiilor de credit în vederea 

administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite; 
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• Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare 
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 529/2003; 

• Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale şi 
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 
autonome, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr.24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European; 

 
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a 

utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale 
statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul 
ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor 
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.201/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.159/1999 privind înfiinţarea C.N. ”Loteria 
Naţională” S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr.288/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române 
şi reorganizarea şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.157/2008 pentru reglementarea unor măsuri 
privind datoria publică în scopul aplicării art.14 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2007 privind datoria publică; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2003 privind utilizarea veniturilor din 
privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.48/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
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• Ordonanţă de urgenţă a Guvenului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea 
Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.122/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.131/2000 pentru reglementarea situaţiei 
patrimoniale a Băncii Comerciale Române – S.A. în litigiile izvorâte din activitatea 
desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex – S.A. până la data radierii 
acesteia din registrul comerţului; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete 
de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către 
Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A., aprobată cu modificări prin Legea 
nr.227/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale 
"Imprimeria Naţională" – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme 
financiare şi pentru modificarea unor acte normative; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în 
valută din activitatea de privatizare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor 
comercializate în regim duty-free, aprobată prin Legea nr.132/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă; 
• Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor 

financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.278/2008; 

• Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de 
Contragarantare, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 
modificări şi completări de Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi 
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări prin Legea nr.274/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei 
costiere;  

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru 
finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare;  
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi 

utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă 
din partea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a 
fondurilor de cofinanţare aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
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• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de 
autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul 
proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a 
fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 
2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a 
activităţii administraţiei publice; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a  
instrumentelor structurale  şi utilizarea acestora pentru  obiectivul convergenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
jocurilor de noroc; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor 
fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare; 

 
• Hotărârea Guvernului nr.31/2008 pentru acordarea încrederii Guvernului, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului nr.31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; 

• Hotărârea Guvernului  nr.479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului 
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, 
precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, 
criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a  prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



8/26 

• Hotărârea Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei 
de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.732/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare 
economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, republicată; 

• Hotărârea Guvernului nr.362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale 
pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor României din activitatea de comerţ 
exterior şi alte activităţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi 
comerciale înainte de 31 decembrie 1989; 

• Hotărârea Guvernului nr.202/1995 privind administrarea acordurilor comerciale şi de plăţi, 
precum şi organizarea şi funcţionarea Comisiei interdepartamentale instituite prin 
Ordonanţa Guvernului nr.59/1994; 

• Hotărârea Guvernului nr.909/2000 privind emiterea garanţiilor prevăzute în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii 
Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca 
Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul 
comerţului, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.833/2004 privind majorarea limitei angajamentelor 
extrabilanţiere pentru care se acordă garanţia statului în condiţiile art.17 din Ordonanţa 
Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de 
Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca 
Comercială Română - S.A.; 

• Hotărârea Guvernului nr.832/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.909/2000 
privind emiterea garanţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.131/2000 
pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile 
izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - 
S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului; 

• Hotărârea Guvernului nr.784/2005 privind stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru 
neachitarea la termen a obligaţiilor fiscale; 

• Hotărârea Guvernului nr.794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea 
Fondului de contrapartidă, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.750/2005, privind constituirea consiliilor interministeriale 
permanente, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.533/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt şi mediu 
pentru formare profesională continuă, 2005 – 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 
• Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie 

a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului  nr.552/1991, privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de 

protocol, cu modificările şi completările ulterioare; 
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• Hotărârea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.518/1995  privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului 
român trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.250/1992, republicată, privind concediul de odihnă şi alte 
concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit 
şi din unităţile bugetare, republicată; 

• Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind 
informatizarea administraţiei publice; 

• Hotărârea Guvernului nr.1440/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru 
promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale; 

• Hotărârea Guvernului nr.1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice 
pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică; 

• Hotărârea Guvernului nr.775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile 
de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.870/2006 privind aprobarea "Strategiei pentru îmbunătăţirea 
sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul 
administraţiei publice centrale "; 

• Hotărârea Guvernului nr.1807/2006 pentru aprobarea componentei de management din 
cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al 
instituţiilor administraţiei publice de la nivel central; 

• Hotărârea Guvernului nr.158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare 
bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen 
mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central; 

• Hotărârea Guvernului nr.1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare a 
proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului; 

• Hotărârea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, 
la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor 
documente, în vederea adoptării/aprobării; 

• Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/1994 privind Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Senatului nr.28/2005 privind Regulamentul Senatului, cu modificările 
ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

• Hotărârea Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.1317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a dispoziţiilor Legii nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă; 
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• Hotărârea Guvernului nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
acordarea tichetelor de vacanţă; 

• Hotărârea Guvernului nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 
profesională a funcţionarilor publici; 

• Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.1211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Mediului;  

• Hotărârea Guvernului nr.1405/2004 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

• Hotărârea Guvernului nr.229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor 
ROMSILVA şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare; 

• Hotărârea Guvernului nr.1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional 
de Dezvoltare; 

• Hotărârea Guvernului nr.1011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere 
dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi 
Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a 
Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind 
înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998; 

• Hotărârea Guvernului nr.1328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere 
dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional 
pentru ISPA; 

• Hotărârea Guvernului nr.1303/2002 privind modalitatea de închidere a Fondului de 
contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă naţională a ajutoarelor economice, 
nerambursabile, acordate Guvernului României de Comisia Europeană; 

• Hotărârea Guvernului nr.869/2002 pentru perfecţionarea activităţii unităţilor de 
implementare a programelor PHARE; 

• Hotărârea Guvernului nr.1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor 
comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător; 

• Hotărârea Guvernului nr.457/2008, privind cadrul instituţional de coordonare şi de 
gestionare a instrumentelor structurale; 

• Hotărârea Guvernului nr.595/2009 pentru aplicarea Legii nr.490/2004, privind stimularea 
financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare; 

• Hotărârea Guvernului nr.324/2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management 
integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007 - 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr.139/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

• Hotărârea Guvernului nr.961/2009 privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea 
standardelor minime de calitate şi a standardelor minime de cost pentru serviciile publice 
descentralizate; 

• Hotărârea Guvernului nr.1470/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.683/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria 
publică; 
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• Hotărârea Guvernului nr.369/2009 privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog 
social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial; 

 
• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1059/2008 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice; 
• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1603/2008 pentru aprobarea normelor 

tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc în procente, 
pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a 
împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din 
împrumuturile contractate direct de stat şi subâmprumutate beneficiarilor finali; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2005/2008 pentru aprobarea normelor 
privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc precum şi 
reflectarea în contabilitatea trezoreriei statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a 
operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2067/2007 pentru aprobarea Normelor 
privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art.143 alin. (1) lit. j), 
k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind 
statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 
octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2398/2009 pentru aprobarea componenţei 
Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2007/2008 pentru aprobarea componenţei 
Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice 
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de 
organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în 
regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea 
funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă şi a celor referitoare la autorizarea 
funcţionării unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşă, cu modificările şi  
completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2524/2009 privind nivelul accizei minime pentru 
ţigarete; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.629/2009, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale 
instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu 
modificările şi  completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2216/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru 
aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare 
asimilate prevăzute la art.128 alin.(10) şi art.1301 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi  completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1372/2008 privind organizarea evidenţei în 
scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările ulterioare, cu modificările şi  completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2218/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare 
a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute 
la art.144 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2219/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea 
adăugată prevăzut la art.144 alin.(1) lit.a) pct.8 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi  completările ulterioare; 
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• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2220/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive 
ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2180/2007 privind aprobarea Procedurii de 
autorizare pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea 
adăugată a organismelor prevăzute la art. 48, 56 si la art. 64 lit. c) din Normele privind 
scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive 
ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
2220/2006; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2181/2007 privind aprobarea Manualului 
operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1823/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind 
operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile 
corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe 
valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al 
reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie si postgaranţie; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2222/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor de 
aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 
alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) si art.1441 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi  completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.500/2007 pentru aprobarea Normelor privind 
Procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea 
adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, cu modificările si 
completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.172/2006 privind încadrarea produselor în 
categoria material lemnos pentru care se aplică taxare inversă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1692/2007 pentru aprobarea Normelor 
privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu 
sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2226/2006 privind utilizarea unor formulare 
financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 
82/1991, republicată; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.901/2006 privind aprobarea Procedurii de 
modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice 
înregistrate ca plătitori de TVA şi a modelului şi conţinutului formularelor "Notificare" şi 
"Certificat de înregistrare în scopuri de TVA", cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1633/2006 privind modificarea şi completarea 
prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr.300/2004 pentru aprobarea 
declaraţiilor de înregistrare a contribuabililor şi a cererii de înregistrare a domiciliului 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor 
publice nr.901/2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de înregistrare 
în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA şi a 
modelului şi conţinutului formularelor "Notificare" şi "Certificat de înregistrare în scopuri 
de TVA"; 
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• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2224/2006 pentru aprobarea unor proceduri 
privind înregistrarea şi gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de 
înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1746/2008 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea 
adăugată", cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.179/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de 
corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1498/2008 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe 
valoarea adăugată”; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.125/2008 privind depunerea declaraţiilor 
fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.858/2008 privind depunerea declaraţiilor 
fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1224/2008 pentru aprobarea modelului si 
conţinutului formularului "Declaraţie privind subvenţiile sau transferurile primite de la 
bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal"; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.564/2007 pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de 
persoane fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii 
dependente sau asociate; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind 
stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului 
formularelor "Decizie de impunere din oficiu"; 

• Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1430/2004 privind emiterea prin intermediul 
mijloacelor informatice a unor acte administrative, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2371/2007 pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul llI din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2293/2007 pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului fişei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2025/2008 privind aprobarea procedurii de 
acordare a deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru 
domeniul locativ şi restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului justiţiei nr.1706/1889/C/2008 privind 
aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din 
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului 
unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1857/2007 privind aprobarea Metodologiei 
de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.273/2007 pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului formularului "Certificat de atestare a calităţii de persoană impozabilă 
înregistrată în scopuri de TVA"; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.523/2007 pentru aprobarea Procedurii de 
soluţionare a cererilor de rambursare a TVA către persoane impozabile neînregistrate şi 
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care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat 
membru al Uniunii Europene; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.530/2007 pentru aprobarea Procedurii de 
soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane 
impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în 
România, stabilite în afara Comunităţii; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.420/2007 privind aprobarea Procedurii de 
restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, 
pentru care se acordă scutire indirectă; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.260/2007 privind aprobarea modelului şi 
conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în 
cazierul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2157/2006 privind organizarea activităţii de 
administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu 
permanent, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1346/2006 privind aprobarea Procedurii de 
atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de 
modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, 
precum şi a modelului unor formulare; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.419/2007 pentru aprobarea procedurii de 
schimbare a sediului social, precum şi pentru aprobarea formularului "Decizie de 
înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal"; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1329/2004 pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului formularului "Declaraţie privind sediile secundare"; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.552/2008 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie recapitulativă privind 
livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri”, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1706/2006 pentru aprobarea Procedurii de 
solicitare a verificării valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de 
identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, de 
căre persoane înregistrate în scopuri de TVA în România; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.84/2007 pentru aprobarea Măsurilor unitare de 
aplicare a reglementărilor în domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adăugată şi 
accizelor datorate în vamă în cazul operaţiunilor de leasing aflate în derulare la data 
aderării; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.257/2007 privind Procedura pentru aprobarea 
perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri 
de TVA; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.702/2007 privind 
declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele 
înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei 
informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de 
persoanele înregistrate în scopuri de TVA; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2250/2007 privind 
aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată 
depuse în condiţiile titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale 
privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.769/2003 pentru aprobarea procedurii de avizare 
a numirii/destituirii şefilor compartimentelor de audit public intern din entităţile publice; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind 
conduită etică a auditorului intern; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.445/2004 pentru aprobarea normelor proprii de 
exercitare  a activităţii de audit public intern în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1702/2005 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din 
cadrul entităţilor publice; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.235/2003 pentru aprobarea Normelor privind 
modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern (CAPI); 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.768/2003 pentru aprobarea delegării unor atribuţii 
din competenţa Unităţii Centrale pentru Armonizarea Auditului Public Intern în 
competenţa compartimentelor de audit public intern ale Direcţiilor Generale ale Finanţelor 
Publice judeţene şi a municipiului Bucureşti; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1190/2004 privind aprobarea Codului etic al 
profesiei de controlor delegat; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2426/2008 pentru aprobarea procedurilor 
operaţionale privind: 
- "Organizarea şi exercitarea controlului finananciar preventiv delegat" 
- "Organizarea şi exercitarea monitorizării la instituţiile publice la care controlul preventiv 

a fost integrat în sfera răspunderii manageriale" 
- "Emiterea acordurilor MEF- UCASMFC privind numirea, suspendarea, destituirea sau 

schimbarea personalului care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv 
propriu" 

- "Emiterea avizelor MEF - UCASMFC privind normele metodologice specifice pentru 
organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu" 

- "Sistemul de raportare şi analiză a rezultatelor acţiunilor de introducere a sistemului de 
management financiar şi control la instituţiile publice"; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţi publice şi pentru 
dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările  ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.139/2006 privind constituirea Comisiei de 
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control 
managerial al Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.166/2006 privind stabilirea structurii raportărilor 
referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2005; 

• Ordinul ministrului finantelor publice nr.990/2009 privind constituirea Comisiei de dialog 
social la nivelul Ministerului Finanţelor Publice; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii 
principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1661bis/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma 
donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice; 
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• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.980/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice; 

• Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr.1801/1995 privind stabilirea regimului 
unor formulare tipizate din domeniul financiar;  

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.820/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru 
acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor 
contractate de persoane juridice de la instituiile creditoare, precum şi din împrumuturile 
contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1080-M1/689-481/2005 privind aprobarea 
Procedurilor şi modalităţilor de încasare şi de decontare a contravalorii creanţelor 
recuperate în baza Legii nr.29/1994, cu modificările ulterioare, precum şi a tehnicilor de 
analiză şi selecţie a ofertelor, de negociere şi de prezentare a propunerilor de mandat; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1081-M1/690-480/2005 privind aprobarea 
Procedurilor şi modalităţilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, 
barter şi cooperare economică internaţională; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de 
completare a numărului de evidenţă a plăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.246/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului 
(OPT), cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind 
structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi 
conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului; 

• Ordinul Comun Al Ministerului Finanţelor Publice şi al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr.754/29/2005 pentru aprobarea Normelor privind reflectarea în contabilitate a 
operaţiunilor de denominare a valorii nominale a acţiunilor/părţilor sociale/unităţilor de 
fond ca urmare a aplicării Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1410/2002 privind nivelul dobânzii la vedere la 
disponibilităţile păstrate în conturi la Trezoreria statului; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.198/2003 pentru stabilirea contului în care se 
încasează despăgubirile restituite la valoarea actualizată, conform Legii nr.10/2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 
22 decembrie 1989; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2324/2001 privind metodologia de calcul a 
dobânzilor pentru finanţarea deficitului bugetului de stat din disponibilităţile contului 
general al Trezoreriei statului; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1025/2005 privind noua clasificaţie bugetară 
începând cu anul 2006; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1376/2005 privind stabilirea ratelor dobânzilor 
practicate de Trezoreria Statului, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.710/2003 pentru aprobarea procedurilor privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; 
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• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a  
Planului de conturi  pentru  acestea, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice precum  şi evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.428/2007 pentru aprobarea precizărilor privind 
inventarierea bunurilor din domeniul public al statului; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.3512/2008 privind documentele financiar-
contabile; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1969/2007 privind aprobarea reglementărilor 
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1121/2006 privind aplicarea Standardelor 
Internaţionale de Raportare Financiară; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1376/2004 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, 
divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau 
excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al 
acestora; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1826/2003 pentru aprobarea precizărilor privind 
unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1235/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2006/2008 pentru stabilirea componenţei 
Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul Avocatului Poporului nr.52/2002 privind aprobarea cerinţelor minime de securitate 
a prelucrărilor de date cu caracter personal; 

• Ordinul ministrului administraţiei publice nr.252/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind instruirea şi specializarea în domeniul informaticii a funcţionarilor 
publici; 

• Ordin comun nr.250/2004 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei din 31 mai 
2004, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr.189 din 20 mai 2004 şi al 
ministrului finanţelor publice nr.748 din 13 mai 2004 privind încadrarea în activitatea de 
creaţie de programe calculator; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.754/2005 pentru aprobarea Normelor privind 
reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de denominare a valorii nominale a 
acţiunilor/părţilor sociale/unităţilor de fond ca urmare a aplicării Legii nr.348/2004 privind 
denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1377/2004 privind constituirea fondului de 
stimulente; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.144/2003 privind aplicarea Legii nr.544/2001 în 
Ministerul Finanţelor Publice; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.559/2003 pentru aplicarea Legii nr.52/2003 în 
Ministerul Finanţelor Publice; 
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• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.377/2002 pentru aplicarea Legii nr. 233/2002 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor; 

• Ordinul preşedintelui ANFP nr.13.601/2008 privind aprobarea termenelor şi a formatului 
standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare 
profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.875/2000 privind aprobarea precizărilor pentru 
reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind primirea fondurilor din contribuţia 
Comunităţii Europene; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor 
contabile conforme cu directivele europene; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1739/2005 privind transferul şi înregistrarea în 
contabilitatea beneficiarilor finali ISPA - regii autonome, societăţi comerciale - a facturilor 
privind asistenţa tehnică, achiziţiile de bunuri şi lucrări publice; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1569/2005 privind desemnarea responsabililor de 
programe (SPO) pentru proiectele de care beneficiază Ministerului Finanţelor Publice 
vizând exerciţiul financiar  Phare 2002, 2003, 2004; 

• Ordinul comun al ministrului finanţelor publice nr.465/23.03.2006, ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale nr.224/31.03.2006, preşedintelui institutului naţional de 
statistică nr.3088/27.03.2006 şi al preşedintelui comisiei naţionale de prognoză 
nr.395/24.03.2006 privind aprobarea Procedurilor de administrare a resurselor proprii ale 
Comunităţilor Europene şi a Manualului de administrare a resurselor proprii ale 
Comunităţilor European, cu modificările si completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.436/2005 privind procedura internă de avizare a 
structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă 
comunitară; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1209/2006 privind desemnarea Responsabililor de 
programe (SPO) pentru proiectele de care beneficiază Ministerul Finanţelor Publice 
vizand exerciţiul financiar  Phare 2005; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.400/2007 ce stabileşte responsabilităţile 
reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice în procesul de formulare a politicilor şi 
strategiilor din domeniul afacerilor europene, aflate în competenţa sa, prin pregătirea şi 
prezentarea unor poziţii fundamentate, coerente, unitare şi în timp real, pentru 
participările la grupurile de lucru/comitetele care se desfăşoară la nivelul Consiliului UE şi 
Comisiei Europene; 

• Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr.1517/9574/2009 pentru 
aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi 
servicii în România; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2361/2009 privind aprobarea Instrucţiunilor de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2008 pentru completarea art.5 
alin.(1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea 
fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi 
a fondurilor de cofinanţare aferente acestora; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2548/2009 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 
privind gestionarea financiară a  instrumentelor structurale  şi utilizarea acestora pentru  
obiectivul convergenţă; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.80/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare 
nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă; 
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• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1816/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării 
Programului PHARE cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu 
sume de la bugetul de stat; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1191/2004 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor 
pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării de la 
bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii 
Europene în cadrul Programelor PHARE, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.296/2007 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la 
bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii 
Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru 
tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul 
programelor ISPA, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1971/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării programului 
SAPARD cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la 
bugetul de stat, şi a Cadrului specific al operaţiunilor din cadrul proiectelor finanţate din 
fonduri SAPARD supuse controlului financiar preventiv propriu, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2686/2009 de stabilire a atribuţiilor Direcţiei 
generale Autoritatea de Certificare şi Plată aferente activităţii de certificare pentru 
Programul Operaţional pentru Pescuit; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.667/2009 pentru aprobarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1340/2006 pentru aprobarea Procedurii de 
administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii în vederea aplicării Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr.1074/2006; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.753/2006 privind organizarea activităţii de 
administrare a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1119/2006 pentru aprobarea Procedurii de 
administrare şi monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr.753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a 
marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1294/2007 privind 
impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale care se plătesc de 
contribuabil într-un cont unic, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1314/2007 pentru 
aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de 
stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.447/2007 pentru aprobarea Procedurii 
privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, 
conform prevederilor art.172 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1645/2007 pentru aprobarea Procedurii de 
restituire a sumelor reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate, plătite în 
plus faţă de obligaţia fiscală sau din eroare, precum şi a garanţiilor constituite pentru 
înlesnirile la plată acordate în baza prevederilor legale în materie, rămase neutilizate la 
sfârşitul anului bugetar 2003 în contul de disponibil al Casei Naţionale de Asigurări de 
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Sănătate şi virate în contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate"; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1646/2007 pentru aprobarea Procedurii de 
restituire a sumelor reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale reţinută de la 
asiguraţi, plătită în plus faţă de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafon maximal de 
calcul al bazei de impunere; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2089/2007 pentru 
aprobarea Procedurii de administrare a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, 
reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în 
România, precum şi a reprezentanţelor persoanelor juridice străine, care îşi au sediul sau 
îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Bucureşti, în vederea aplicării Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.429/2007 pentru aprobarea 
competenţei de administrare a unor categorii de contribuabili de către Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor  nr.1364/2007 privind emiterea prin intermediul 
mijloacelor informatice a unor acte administrative; 

• Ordinul ministrului  finanţelor publice nr.266/2007 privind organizarea activităţii de 
administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru 
contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.269/2007 pentru aprobarea Procedurii de 
administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii în vederea aplicării Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr.266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a 
contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din 
cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1311/2008 pentru aprobarea Procedurii de 
îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind 
obligaţiile fiscale; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2599/2008 privind aprobarea Procedurii de 
restituire a sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciză 
redusă; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2607/2008 privind modificarea criteriilor de 
selecţie a contribuabililor mijlocii administraţi de administraţiile finanţelor publice pentru 
contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1133/2008 pentru 
aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor privind stingerea creanţelor fiscale, puse 
la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1722/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
organizarea Sistemului de administrare  a creanţelor fiscale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.3384/2008 pentru aprobarea Procedurii de 
restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor 
imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de 
eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a 
certificatului de obligaţii fiscale bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.486/2007 privind aprobarea Procedurii de 
stingere a creanţelor reprezentând impozite, taxe, şi alte venituri datorate bugetului de 
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stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul 
Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri 
imobile proprietatea debitorilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1031/2008 pentru 
aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silită a creanţelor fiscale faţă de 
debitori instituţii publice; 

• Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1126/2008 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind soluţionarea cererilor debitorilor care solicită 
suspendarea executării silite prin poprire a creanţelor fiscale administrate de Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală; 

• Ordinul ministrului mediului şi al ministrului finanţelor publice nr.133/360/2009 pentru 
aprobarea procedurii de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de taxă pe poluare 
pentru autovehicule; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2321/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale 
neachitate la termen, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1487/2009 pentru 
aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1605/2009 pentru 
aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1690/2009 pentru 
aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009 privind  
Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1340/2009 privind 
aprobarea modelului şi conţinutului formularului 710 "Declaraţie rectificativă", cod 
14.13.01.00/r”; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2008 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2333/2007 pentru 
aprobarea Procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea 
folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de 
închiriere/subînchiriere; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1815/2008 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.193/2009 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de 
eliberare a unei adeverinţe de venit" pentru persoane fizice; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1/2008 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1128/2009  pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe 
valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi" şi 
"Certificat", precum şi a procedurii de eliberare a acestora; 

• Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1165/2009 privind 
aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul 
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calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în 
România, precum şi a modelului şi conţinutul unor formulare; 

• Ordinul ministrului  finanţelor publice nr.1939/2006 pentru aprobarea Procedurii de 
compensare a creanţelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale şi de restituire a 
eventualelor diferenţe, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusă de 
contribuabilul titular al operaţiunii vamale; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.860/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
restituirea sumelor virate în mod eronat, de mai multe ori, de către instituţiile de credit, 
prin Sistemul electronic de plăţi, ca urmare a unor erori informatice; 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1074/2006 privind organizarea activităţii de 
administrare a contribuabililor mijlocii la Direcţia generală a finanţelor publice a 
Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
• Decret nr.494/1972 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Acordul privind 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; 
• Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 

socialiste; 
 
• Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.1/1995 privind principiile şi organizarea 

avizării tehnice a sistemelor de plăţi şi decontări fără numerar, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.1/2000 privind operaţiunile de piaţă 
monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile de creditare şi de 
depozit acordate de aceasta băncilor, republicat; 

• Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în 
România, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.1/2005 privind sistemele de plăţi care 
asigură compensarea fondurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.2/2005 privind ordinul de plată utilizat în 
operaţiuni de transfer-credit; 

• Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.3/2005 privind debitarea directă realizată 
prin casa de compensare automată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de 
stat administrată de Banca Naţională a României; 

• Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor 
de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
• Normele metodologice nr.2447/1991 privind deschiderea de credite bugetare din bugetul 

administraţiei centrale; 
• Norma  Băncii Naţionale a României nr.1/2005 privind modul unitar de completare a 

menţiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS şi în 
casa de compensare automată; 

• Circulara Băncii Naţionale a României nr.19/2005 privind decontarea transferurilor de 
fonduri ale instituţiilor de credit, ale Băncii Naţionale a României şi ale Trezoreriei Statului 
în perioada aferentă denominării monedei naţionale; 

 
• Tratatul Uniunii Europene (art. 87, 88 si 89); 
• Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene, Capitolul II, Prevederi Financiare (art. 

268-280); 
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• Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană, aprobat prin Legea nr.157/2005 
pe domeniile de competenţă ale Ministerului Finanţelor Publice; 

• Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene, Capitolul II, Prevederi Financiare (art. 
268-280); 

 
• Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2719/92 privind documentul administrativ de însoţire în 

timpul circulaţiei produselor care fac obiectul accizelor în cadrul regimului de suspendare 
a accizelor, modificat prin Regulamentul Comisiei nr.2225/93; 

• Regulamentului Comisiei (CEE) nr.3649/92 privind documentul de însoţire simplificat 
pentru circulaţia intracomunitară a produselor supuse accizelor şi care au fost eliberate 
pentru consum în statul membru de expediere; 

• Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul Consiliului (CEE) nr.918/93 privind instituirea unui regim comunitar de 
scutiri de drepturi vamale; 

• Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a 
Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul (EC) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 
2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate; 

• Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene 1605/2002, 
amendat prin Regulamentul Consiliului 1995/2006; 

• Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr.1150/2000 din 22 mai 2000, privind 
punerea în aplicare a Deciziei 94/728/CE, Euratom, referitoare la sistemul resurselor 
proprii ale Comunităţilor, modificat prin Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 
2028/2004/ din 16 noiembrie; 

• Regulamentul Consiliului (CEE, EURATOM) nr.1553/89 din 29 mai 1989 privind regimul 
unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată; 

• Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 
2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională; 

• Regulamentul (CE) nr.1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 
2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.1784/1999, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul  (CE) nr.1082/2006  al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 
2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT); 

• Regulamentul (CE) nr.1083/2006 din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziţii generale 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 
Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Regulamentul (CE) nr.1084/2006 al Consiliului de instituire a Fondului de coeziune şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr.1164/94; 

• Regulamentul (CE) nr.1085/2006 privind stabilirea unui instrument pentru asistenţa de 
preaderare (IPA); 

• Regulamentul Comisiei (CE) nr.1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea 
Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 în care se stabilesc prevederile generale 
cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi 
Fondul de Coeziune şi pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare 
Regională, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene 1605/2002, 
amendat prin Regulamentul Consiliului 1995/2006; 
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• Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 
decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a 
acestor date; 

• Regulamentul Comisiei Comunităţii Europene nr.2342/2002 privind reguli detaliate de 
implementare a Regulamentului financiar aplicabile bugetului general; 

• Regulamentul Comisiei Comunităţii Europene nr.2909/2000 privind managementul 
contabil al activelor fixe nefinanciare ale Comunitatii Europene; 

• Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi 
Tariful Vamal Comun, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul Consiliului (CEE) nr.450/08  de stabilire a Codului vamal comunitar; 
• Regulamentul Consiliului (CE) nr.501/2007de modificare a anexei I la Regulamentul 

(CEE) nr.2658/87; 
 
• Decizia Consiliului nr.597 din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al 

Comunităţilor Europene; 
• Decizia Consiliului nr.597 din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al 

Comunităţilor Europene; 
 
• Acordul Consiliului European asupra Perspectivei Financiare 2007-2013 din 15/16 

decembrie 2005; 
• Acordul Inter-instituţional dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie asupra 

disciplinei bugetare şi managementului financiar sănătos publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr.139 din 14/06/2006; 

• Acordul multianual de finanţare aferent programului SAPARD; 
• Acordurile de implementare pentru componentele de servicii, twinning si investitii din 

cadrul proiectelor PHARE 2002, 2003 si 2004; 
• Acordul Consiliului European asupra Perspectivei Financiare 2007-2013 din 15/16 

decembrie 2005; 
• Acordul Inter-instituţional dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie asupra 

disciplinei bugetare şi managementului financiar sănătos publicat în Jurnalul Oficial 
nr.139 din 14/06/2006; 

 
• Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind 

înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998; 
• Memorandumul de înţelegere încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană, 

semnat la Bucureşti pe 16 iulie 1998; 
 
• Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, aprobat în şedinţa de Guvern din       

31 ianuarie 2007;  
• Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (aprobat de Guvern prin Memorandum la data 

de 22 decembrie 2005); 
• Programul de convergenţă 2008-2011 (mai 2009); 
 
• Procedura EDIS (Extended Descentralised Implementation System) privind programul 

ISPA – Iunie 2006; 
• Procedura EDIS(Extended Descentralised Implementation System)  privind PHARE – 

Decembrie 2006; 
• Ghidul practic al procedurilor de contractare în contextul acţiunilor externe ale CE 

(PRAG), ediţia august 2006; 
• Sistemul European de Conturi (SEC “95); 
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• Document tehnic pentru participanţi SEP; 
• Cerinţe pentru certificarea tehnică a participanţilor la SEP; 
• Manualul de utilizare a sistemului ReGIS; 
• Manualul  de utilizare a sistemului ACH (SENT); 
• Manualul de utilizare a sistemului GSRS (SaFIR); 
• Manual de utilizare qPayIntegrator – utilizatori şi administrator; 
• Procedura asigurare continuitate ReGIS; 
• Procedura asigurare continuitate ACH (SENT); 
• Procedura de transmitere a fişierelor TFDNet aferente interfeţei cu Ministerul Finanţelor 

Publice; 
• Reguli de sistem ale ACH (SENT); 
• Reguli de sistem ale GSRS (SaFIR); 
• Reguli de sistem ale ReGIS;   
• Nomenclatorul mesajelor transmise de către GSRS prin email securizat; 
• SWIFT Standards Release and SWIFT User Hand Book; 
• SWIFT ABC Securities; 
• Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS). 
 
• Strategia pe termen mediu a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 2007-2011; 
• Strategia de comunicare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 2007-2011; 
• Politica publică “Organizarea şi funcţionarea jocurilor de noroc în România“. 
 
 

II.  Direcţia de activitate: Garantarea proprietăţii private, restituirea integrală a 
proprietăţilor abuziv confiscate de regimul comunist 

 
 
• Legea nr.18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 

trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată; 

• Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 
şi celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Legea nr.138/2004, legea îmbunătăţirilor funciare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de 
Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării 
Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între 
România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre 
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România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor 
situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924; 

 
• Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002; 
• Ordonanţa Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de 

valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată; 
 
• Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul proprietăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile 

care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care 
au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, 
republicată; 

 
• Hotărârea Guvernului nr.753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România 
şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Hotărârea nr.1095/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII 
"Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea nr.1120/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 
nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina 
de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 

III. Programul: Fondul Român de Dezvoltare Socială 
 

                                                                                
• Legea nr.129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de 

Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
• Legea nr.167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind 
închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la 
Bucureşti la 28 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind 
incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

 
 
 


