
 

 
 

Bibliografie și tematică  

 
 

1. Constituția României, republicată 

cu tematica Titlul II - Drepturilre,libertățile și îndatoririle fundamentale:  

                    Titlu III - Autoritățile publice; 

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

cu tematica Cap.I- Principii și definiții; Cap II- Dispoziții generale. 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

cu tematica Cap.II - Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în 

domeniul muncii; 

      Cap.IV -Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește 

participarea la luarea deciziei;  

       Cap.V- Agenția Națională pentru Egalitatea de Sanse între Femei și 

Bărbați; 

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare 

cu tematica Titlul I - Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici 

şi personalului contractual din administraţia publică; 

                    Titlul II- Statutul funcționarilor publici: 

5. Legea 18/1991 a fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare. 

cu tematica Cap.I- Dispoziții generale;  

                    Cap.II-Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 

                    Cap.III-Dispoziţii privind terenurile proprietate de stat şi unele prevederi 

speciale; 

                   Cap.VIII- Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol. 

6. Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și 

completările ulterioare. 

cu tematica Cap.II-Organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor din 

registrul agricol;  

                    Cap.III. Raportarea datelor din registrul agricol 

7. Hotărârea Guvernului nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de 

atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a 

proprietarilor. 



cu tematica Cap.I-Constituirea comisiilor; 

                    Cap.IV -Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor; 

                    Cap.V-Punerea în posesie a proprietarilor şi emiterea titlurilor de 

proprietate 

8. Ordinul 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 

cu tematica Titlul I- Dispoziţii generale;  

                    Titlul II -Completarea registrului agricol 

9. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 

produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare. 

cu tematica Cap.II -Procedura de obţinere a atestatului de producător;  

                    Cap.III-Regimul de întocmire, deeliberare şi de utilizare a carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol; 

                    Cap.IV -Exercitarea activităţilor de comerţ cu amănuntul în zonele publice 

10. Legea nr.7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările si 

completările ulterioare 

cu tematica Titlul I-Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare;  

                    Titlul II-Publicitatea imobiliară 
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