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Actele normative  

care reglementează organizarea, funcţionarea şi soluţionarea problemelor de competenţa 

S.P.C.L.E.P Petrila sunt: 

 

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor; 

2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005, republicată, privind evidenta, domiciliul, 

resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani; 

3. Hotararea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

unitară a dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum și pentru stabilirea formei și 

conținutului actului de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, intrată în vigoare la 

data de 28.04.2021;   

4. Legea nr.105/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele 

de stare civilă, precum și pentru abrogarea O.G. nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea p0e 

cale administrativă a numelor persoanelor fizice;      

5. Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor 

acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români;  

6. O.U.G nr. 82/2012, pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenta 

persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România; 

7. Hotararea Guvernului nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale 

autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil, cu modificarile ulterioare; 

8.  Hotararea Guvernului nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare și ștergere a 

datelor persoanelor cu identitate declarată; 

9. Legea nr. 119/1996 republicată, cu privire la actele de stare civila, cu modificările și 

completările ulterioare;  

10. H.G nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor 

în materie de stare civilă; 

11. Legea nr. 287/2009 republicată, privind Codul Civil; 

12. Ordinul Avocatului Poporului nr.52/2002, privind aprobarea cerinţelor minime de securitate 

a prelucrărilor de date cu caracter personal; 

13. Legea nr. 202/2010, privind unele masuri pentru accelerarea proceselor; 

14. Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; 

15. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

16. Legea nr. 65/2012 pentru aderarea României la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de 

Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la 

Viena la 8 septembrie 1976; 

17.  Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

18. Hotararea Guvernului nr. 215/2012 privind strategia naţională anticorupţiei şi Ghidul 

Anticorupţie elaborat de MAI; 
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19. Hotararea Guvernului nr. 1.269/17.12.2021 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia; 

20. Hotarârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de 

dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a 

persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

21. Hotararea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema Romaniei, pastrarea 

si utilizarea acestora, precum si scoaterea din folosinta a sigiliilor cu stema Romaniei, uzate sau care 

devin nefolosibile; 

22. Hotărârea Guvernului nr. 1157/2001 pentru aprobarea normelor privind arborarea drapelului 

Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema României; 

23. Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si 

folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice; 

24. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 

25. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

26. Hotararea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru 

combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, cu modificarile si completarile ulterioare; 

27. Ordinul Ministrului administratiei si internelor nr. 1260/2006 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea si functionarea ghiseului unic in cadrul serviciilor publice 

comunitare locale de evidenta a persoanelor; 

28. Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

29. Hotararea Guvernului nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de 

identitate, republicata, precum si a formei si continutului cartii electronice de identitate, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

30. Hotararea Guvernului nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea 

si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a 

datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane; 

31. Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si 

adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 223/2002; 

32. Legea nr.78/2000, reactualizata-privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; 

33. Legea nr.161/2003- privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, 

34. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetatenilor romani în strainatate, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

35. Legea nr. 267/2021 pentru completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

36. Constituţia României; 

37. H.G. 495/1997 privind eliberarea livretelor de familie;  

38. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, 

39. H.G nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu 

40. Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii, republicată, 

41. Legea nr. 62/2011 – privind dialogul social, republicată 
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42. Legea nr.554/2004 – privind contenciosul administrativ 

43. Legea nr.14/2018 – privind aprobarea OUG 33/2016 pentru modificarea și completarea unor 

acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români. 

44. H.G nr. 913/2019 pentru modificarea și completarea Metodologiei cu privire la aplicarea 

unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă. 

 


