
Bibliografia pentru concursul de Consilier Juridic, Grad Profesional 
Superior, Compartimentul Juridic 

 
1. Constituția României; 
2. O.U.G. nr. 57/2019 Codul Administrativ; 
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

4. Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ cu modificarile si 
completările ulterioare; 

5. Legea nr. 134/2010 Codul de Procedură Civilă republicat; 
6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între 

femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

7. O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activităților de soluționare a 
petițiilor,cu modificările și completările ulterioare; 

8. Codul Civil; 
9. Regulamentul General privind Protecția Datelor 679/2016; 
10. Legea Fondului Funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
11. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a 

petițiilor; 
12. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare;  

13.  O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și 
adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

14.  H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltare a carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare; 

15.  Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

 

 

 

 

 

 



Tematica pentru concursul de Consilier Juridic, Grad Profesional 
Superior, Compartimentul Juridic 

 

1. Constituția României TITLUL II, III; 
2. O.U.G nr. 57/2019 Codul Administrativ partea III, IV, V, VI; 
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

4. Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 

5. Legea nr. 134/2010 Codul de Procedură Civilă republicat, cartea I, 
a-II-a si a-V-a; 

6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între 
femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

7. O.G. nr. 27/2002  privind reglementarea activităților de soluționare a 
petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Codul Civil - Cartea a V a, Titlul II- Capitolul I - Contractul; 
9. Regulament general privind protecția datelor (UE) nr. 679 din 27 

aprilie 2016; 
10. Legea Fondului Funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
11. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor; 
12. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare;  

13. O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și 
adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

14. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare; 

15. Legea  nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

 

 

 NOTA:  Actele normative cuprinse în prezenta bibliografie vor avea forma 
actualizată (cu modificările și completările ulterioare, la data organizării 
concursului). 


