
Legislatie generala: 

- Constituţia Rornâniei. repuhlicată. 
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/201 9 privind Codul Adrninistrativ titlul 1 i 11 

alc păi-ţii a VI - a. cu niodifieările şi completările u!lerioare 
- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privirid prevenirea i sancţ ionarea tutiiror fcrme1or cie 

diseriminare, republicată. cu  modifieările şi eornpletăriie ulterioare 
- Legea nr. 202/2002 privind cgaitutca cle şansc şi de tratamert între fcniei şi hă biţ i. 

repiih!icată, cu modificările i conip]etări le ii crioare 

Legislatie specifica: 
- Regularnentul nr. 679 /2016 AL PARLAMLNTULU! EUROPEAN ŞI L CONS1LIUII)1 

din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice Îi) eeea ce ririvestc preiucrarea datelor cu 
caraeter personal i privind libera eirculaţie a acestor ciate si de ahrogare a Dircctivei Q56/CF/ 
(Regularnentut general privind protecţia datelor) 

- 	H.G. 295/2021 pentru aprobarea Norrneler metoclologice iie aplieare uaitară  a 
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă  a (]uvernuiui ni. 97/20()5 privind evidenţa. doiniciIiu. reccî]nţa 
si acteie de idel)titate aie cetăţcniior  rorriâni Irecuni i pentru siahilrea fornei i coinutuiui aclelor 
dc idci)titate, ale dovezii cle resedintă  Ş i ale că rţ ii de imohil 

- O.G. nr.2/2001 privind regirnul jiiridjc al contravenţ iilor. eii modificări1e şi cornpleiăriie 
ulterioare; 

- O.U.G. nr.9712005 privind evidciiţa. domiciiiul, reşedinţa şi actele de idcntiiate ale 
celăţenilc)r rornâni, republicată. cu  modifică c i coiipietăriie uIlerioare: 

O.U.G. nr. 82/2() 1 2 peritru rrioJi:eara şi completarea unor acte nornati e privirid evidcna 
1)ersoaIielOr, actele de identitate ale .e :car 	eeec:m i actele de rezidcri ă  ale cctăţCi)i101 

statelor membre ale Uniunii Europene SPatiuiL!iheonomic Luropeari reidenţi în România: 
- Legea nr.235/201 3 nrivind aproarca Orctonaa ţc de urgeiiţă  a Guverriuiui nr. 	i 

peiitru modificarea i completarea unor actc iioririacvc p iid 	idenţa persoa!lelor. aele!c dc 
ideiititate ale cetăţenilor rornâni. precur şi accie de reLidcută  aie cetăţeiiiior stateior memhrc a!e 
Uniuni i 	Europeiie 	i 	Spaţiului 	Lcorioiric 	Luropcaa 	iezidenţ i 	ia 	Rcrn; iia: 
O.G. iir.84/20()1 privind înfiinţarea_ oani irea ş i 	auţionarea scr\lciihii puhiicc c:enaeita c dc 
evidenţă  a persoanelor. cu niodificările şi coinp1etăiIle uilcrioarc. 

- Legea 5442001 privind liherul acces ]a infurrnatiile cie iriteres puh1ic 

i:î A - rr A i i- .IViJ-  i L. z 

- Coiistituţia României. republicată  -- integral 
- Ordonanta de Urgeiita a Guvernuiu nr. 57/20} 9 privind Codul Adiiîinistrariv titlul i ş j 1i 

ale părţii a Vl - a, cu modifîeările i coa 	ă ri!e uherioare iritegral 
- Ordonanţa Guvernului iir. I 	2dtii) privinci prevenirea şi sancţionarea liituror forinelor de 

dic!-ininare_ republicaiă_ cu nodi1ic ...iu :i coinp!ctăriie oitcrioaie 	iicecd 
- Legea nr. 202,2002 pri\iiiLl Lgadtaiea dc şarcse şi dc 1rataineii ini.rc fcniei şi hărbaţ i. 

reţ)uhlieată, cu modfieări1e i cornpletările ciircrioare -• ntear 

Legislatie specifica: 



- Regularnentul nr. 679 /201 6 AE PARLAMENTUIIJI EUROPEAN S1 AI CONSIL.IULUJ 
din 27 aprilie 2()1 6 privind protecţia pers()anelor fizice în ceea ce privete preiucrarea datelor cu 
caracter personal si privind Iibera circulaţie a acestor claie şi CIC abrogarc a Drccii ()5  46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia dateior -- iritegrai 

- 	H.G. 295/2()21 pentru aproharea Normetor nietodologice dc aplicare unitură  n 
dispoziţiilor Ordonanţci de urg.eri ă  a Guve!nului nr. 97/2005 pri.incl cviclenţa. toriuctil rescdutri 
i uctele de identitate ale cetăţenilor roniâni. precuin i pentru stabilirca forniei i continutului actelur 
de idcntitate. ale dovezii de reedinţă  i ale cărţii de imobil -- integral 

- O.G. nr.2/2001 privind regirnul juridic al contravenţiior. cu  rnodificărilc şi conipletările 
uIterioare - integral 

- ().U.G. nr.97/2005 privind evidenţa. domiciliul. ceşedinţa şi actele de idcritiiute aic 
cctăţenilor i.oniâiii. repuhlicată. cu  modificări le şi compleiări lculterioare: - inlegri 

- O.U.G. nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unoi.  acte normative priviid evidenţa 
persoanelor. actele dc ideii[itate ale cetăţcnilor rornârii, prectiiii i uctele de rezidtmţă  ale cctăteniioi 
statelor menibre ale Uniunii Europene i Spaţiuiui Econornic European rezideiiţi in Româiiiu 
iiitegral 

- Legea nr.235/201 3 privind aproharea Ordonanţei de urgenţă  a Guvecnultii nr. 82/201 2 
peiitrti rnodificarea i cornpletarea tinor acte noririative privinci evidenţa personneior. aceie de 
ideiititate ale cetăţenilor rornâni, precurn şi actele de rezidenţă  ale cetăţenilor stateior rncmbrc n!e 
LJniunii Europene i Spaţiului Econornic European rezidenţi în Rontânia: 
O.G. nr.84/20() 1 privind înfiinţarea. orgnnizarea şi funcţionarea serviciilor puhiici corriunitare de 
evidenţă  a persoanelor, cu rnodificările şi conipletările ulterioare. - integrai 

- Legea 544 privind liherul acccs la inforniaii1e dc iiiteres public. - intcgrai 


