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TEMATICA    
 

 

NR. 

CRT. 

BIBLIOGRAFIA TEMATICA 

1. Constituția României TITLUL I -Principii generale 

TITLUL II -Drepturile, libertățile și îndatoririle 

fundamentale 

TITLUL III -Autoritățile publice 

TITLUL IV -Economia și finanțele publice 

TITLUL V-Curtea Constituțională 

TITLUL VI -Integrarea euroatlantică 

TITLUL VII -Revizuirea Constituției 

  TITLUL VIII-Dispoziții finale și tranzitorii 

2. Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

PARTEA I -Dispoziții generale 

PARTEA a II-a - Administrația publică centrală 

PARTEA a III-a - Administrația publică locală  
PARTEA a IV-a - Prefectul, instituția prefectului si 
serviciile publice deconcentrate 
PARTEA a V-a- Reguli specifice privind proprietatea 
publică si privată a statului sau a unităților administrativ 
teritoriale 

PARTEA a VI-a -Statutul funcționarilor publici, 
prevederi aplicabile personalului contractual din 
administrația publică evidenta personalului plătit din 
fonduri publice 

PARTEA a VII-a -Răspunderea administrativă 

PARTEA a VIII-a - Servicii publice 

PARTEA a IX-a - Dispoziții tranzitorii finale 

  PARTEA a X-a - Modificări și completări aduse altor 

acte normative 

3. Legea nr.544/2001 – privind 

liberul acces la informaiile de 

interes public; 

CAPILTOLUL I - Dispoziții generale 

CAPITOLUL II - Organizarea ii asigurarea accesului la 

informațiile de interes public 

CAPITOLUL III- Sancțiuni 

CAPITOLUL IV - Dispoziții  tranzitorii și finale 

 



 

 

 

 

4. Ordonanta Guvernului 

nr.27/2002 – privind 

reglementarea activitații de 

soluționare a petițiilor ; 

Art.1-15 

5. Legea 52/2003 – privind 

transparența decizională în 

administrația publică; 

CAPITOLUL I - Dispoziții generale 

CAPITOLUL II - Proceduri privind participarea 
cetățenilor și a asocialilor legal constituite la procesul de 
elaborare a actelor normative și la procesul de luare a 
deciziilor 

CAPITOLUL III - Sancțiuni 

CAPITOLUL IV - Dispoziții finale 

6. Legea 554/2004- Legea 

contenciosului administrativ 

(fosta Legea 29/1990) ; 

CAPITOLUL I - Dispoziții generale 

CAPITOLUL II - Procedura de soluționare a cererilor Tn 

contenciosul administrativ 

CAPITOLUL III - Procedura de executare 

CAPITOLUL IV - Dispoziții tranzitorii și finale 

7. Ordonanța nr.137/2000 

privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor 

de discriminare ; 

CAPITOLUL I - Principii și definiții 

CAPITOLUL II - Dispoziții speciale 

CAPITOLUL III - Dispoziții procedurale și sancțiuni 

  CAPITOLUL IV – Dispoziții finale 

8. Legea nr.202/2002 privind 

egalitatea de sanse și de 

tratament între femei și 

bărbați. 

 

CAPITOLUL I - Dispoziții generale 

CAPITOLUL II - Egalitatea de șanse si de tratament 
între femei și bărbații în domeniul muncii 

  CAPITOLUL III - Egalitatea de anse si de tratament in 
ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură 
și la informare 
 CAPITOLUL IV - Egalitatea de șanse intre femei și 
bărbații in ceea ce privește participarea la luarea deciziei  

 CAPITOLUL V - Agenția Națională pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați 

CAPITOLUL V I-Abordarea integrantă de gen in 

politicile naționale 

CAPITOLUL VI - Soluționarea sesizărilor și 

reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de 

sex 

CAPITOLUL VII - Control, constatare si sancționare 

CAPITOLUL VIII -Dispoziții finale 

 

 


