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BIBLIOGRAFIE  

referent, clasa III, grad profesional superior 

 Serviciul Relații cu Mass-Media, Informare și Identitate Vizuală 

Direcția Comunicare  și Mass-Media 

 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

petiţiilor, cu modificările si completările ulterioare; 

6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

7. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Legea nr.161/2003privind 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; 

 



9. Ordonanţa  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

TEMATICA  

referent, clasa III, grad profesional superior 

 Serviciul Relații cu Mass-Media, Informare și Identitate Vizuală 

Direcția Comunicare  și Mass-Media 

 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului 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;toate prevederile 

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

petiţiilor, cu modificările si completările ulterioare; toate prevederile 

6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; toate prevederile 

7. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; toate prevederile 

8. Legea nr.161/2003privind 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; toate prevederile 

9. Ordonanţa  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; toate prevederile 



10. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. toate prevederile 

 

 

 

 


