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BIBLIOGRAFIE 
ȘEF BIROU, clasa I. Gradul II 

Direcția Juridic Contencios APL, 
Birou Registratură și Autorizare Activități Comerciale 

 
 

1. Constiuția României; 
2. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;   
5. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor 
juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice;  

6. O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea 
nr.650/2002, republicată;  

7. H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;  

8. H.G nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone 
publice;  

9. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

10. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;  

11. Ordin   Nr. 119 din  4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 
privind mediul de viaţă al populaţiei; 
12. O.M.D.R.A.P. nr. 3384/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind acustica 
în construcţii şi zone urbane, indicativ C 125-2013”;  
13. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 
republicată;  

14. H.G. nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;  

15. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;  

16. O.G. nr. 21/1992, privind protecţia consumatorului, republicată;  

17. H.G. nr.128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală 
a elevilor şi studenţilor;  

18. Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal;  

19. Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de 
clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor 
şi brevetelor de turism;  
20. H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării 
şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;  

21. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările 
ulterioare;  

22. Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, emis de 
Ministerul Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;  
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23. Ordin Nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor 
la spaţii pentru comerţ; 
24. ORDIN Nr. 118/1709/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva 
incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agreement; 
25. H.G. 915/2015 privind securitatea la incendiu cu modificările şi completările ulterioare;  
26. Ordin nr.1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de 
amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc 
pentru starea de sănătate a populaţiei, emis de Ministerul Sănătăţii;  

27. Ordin nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de 
obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau 
nonanimală, precum şi activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a 
produselor alimentare de origine nonanimală, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor;  

28. Ordin nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare 
sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie 
produse de origine animală, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară Şi Pentru Siguranţa 
Alimentelor;  

29. Ordin nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, emis de 
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile;  

30. Legea nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;  
31. Hotărârea nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 
produselor alimentare; 
32. Ordinul nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, 
depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor. 
 
Facem precizarea că tematica va cuprinde bibliografia integrală. 

 
SE VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN 

BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE 

ACESTORA. 

 

         


