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URBANISM 

Cuprins 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea reglementarii 
Actul normativ 
de aprobare 

Monitorul   Oficial 
nr. 

               SECTIUNEA I – CADRUL NORMATIV GENERAL PRIVIND URBANISMUL 

1. LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul 

 373/2001 

LEGEA nr. 289/2006 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul 

 606/2006 

ORDONANTA GUVERNULUI nr.18 din 2007 pentru 

modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismului  

  81/2007 

LEGEA nr. 168/2007privind aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

  406/2007 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 27/2008 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul  

  628/2008 

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 10/2009 

privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din Ordonanta 

Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

  118/2009 

LEGE nr.242 din 2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

  460/2009 

LEGE nr.345 din 2009 pentru modificarea si completarea art. 

36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul  

  778/2009 



ORDONANTA DE URGENTA nr.7 din 2 februarie 2011 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul  

  111/2011 

LEGEA nr. 162/2011 pentru completarea anexei nr.2 la Legea 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  

  503/2011 

LEGE nr. 221 din 2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

  853/2011 

LEGE nr.219 din 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de 

Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului 

Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte 

normative  

  789/2012 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 2012 pentru 

modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul  

  845/2012 

LEGE nr. 190 din 2013 privind aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul  

  418/2013 

LEGE nr. 229 din 2013 pentru completarea art. 56 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

  438/2013 

LEGE nr. 302 din 2015 pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

  898/2015 

LEGE nr. 303 din 2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a art. II 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2012 pentru 

modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul 

  898/2015 

LEGE nr.324 din 2015 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

  937/2015 

ORDONANTA DE URGENTA nr.7 din 2016 privind unele 

masuri pentru accelerarea implementarii proiectelor de 

infrastructura transeuropeana de transport, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative  

  204/2016 



Legea nr. 197/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii  

  874/2016 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 30 iunie 2017 privind 

unele masuri in vederea accelerarii implementarii proiectelor de 

infrastructura de transport de interes national, pentru 

modificarea şi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea 

Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor 

externe nerambursabile şi a cofinantarii publice nationale, 

pentru obiectivul „Cooperare Teritoriala Europeana“, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 

17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare şi 
modificarea şi completarea unor acte normative  

  507/2017 

Ordonanta de urgenta nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru 

prorogarea unor termene  

  520/2018 

LEGE nr.151 din 2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul 

  623/2019 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și 

actualizare a documentațiilor de urbanism  

  199/2016 

Ordinul nr. 3494/2020 pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si 

actualizare a documentatiilor de urbanism  

  656/2020 

2. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului general de urbanism, republicata  

  856/2002 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 273/2010 pentru modificarea 
Normelor metodologice privind finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a 
regulamentelor locale de urbanism, prevazute in anexa nr. 2 la 
Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism  

 242/2010 

Hotararea Nr.490 din 11.05.2011 privind completarea 
Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 525/1996  

 361/2011 



Hotararea nr. 1180/2014 privind completarea 

Regulamentului general de urbanism, aprobat prin 

Hotararea Guvernului nr. 525/1996  

  965/2014 

3. ORDINUL nr. 13/N/1999 pentru aprobarea reglementarii 

tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-

cadru al planului urbanistic general", indicativ GP 038/1999  

M.L.P.A.T. 187/1999 

4. ORDINUL nr. 176/N/2000  pentru aprobarea reglementarii 

tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-

cadru al planului urbanistic zonal"  Indicativ GM 010/2000  

M.L.P.A.T. 399/2000 

5. ORDINUL nr. 37/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice 

"Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al 

planului urbanistic de detaliu", Indicativ: GM 009/2000 

M.L.P.A.T. 345/2000 

6. ORDINUL nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice 

“Metodologie de elaborare si continutul – cadru al 

documentatiei de urbanism pentru zone construite protejate 

(PUZ)”  

M.T.C.T. 125 si 125 

bis/2004 

7. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 142/2008 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national 

Sectiunea a VIII –a – zone cu resurse turistice (extras) 

  781/2008 

Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a 

VIII-a zone cu resurse turistice  

  387/2009 

8. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 998/2008 pentru desemnarea 

polilor nationali de crestere in care se realizeaza cu prioritate 

investitii din programele cu finantare comunitara si nationala  

 641/2008 

HOTARARE   Nr. 1149 din 18 septembrie 2008 privind 

modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 998/2008 

pentru desemnarea polilor nationali de crestere in care se 

realizeaza cu prioritate investitii din programele cu finantare 

comunitara si nationala  

 719/2008 

Hotararea nr. 1513/2008 privind completarea Hotararii 

Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de 

crestere si a polilor de dezvoltare urbana in care se 

realizeaza cu prioritate investitii din programele cu 

finantare comunitara si nationala  

  813/2008 



9. ORDINUL nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi  

M.D.L.P.L. 829/2008 

Ordinul 1466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului 

dezvoltarii,lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.549/2008 

privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea 

Registrului local al spatiilor verzi  

M.D.R.T. 365/2010 

10. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1516/2008 privind aprobarea 

Regulamentului – cadru de urbanism pentru rezervatia Biosferei 

Delta Dunarii  

  838/2008 

11. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 382/2003 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind exigentele minime de continut 

ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism 

pentru zonele de riscuri naturale  

  263/2003 

12. ORDINUL nr. 62/N/19.o/288/1.955/1998 privind delimitarea 

zonelor expuse riscurilor naturale  

M.L.P.A.T. 
D.A.P.L. 

M.A.P.P.M. 

354/1998 

13. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 447/2003 pentru aprobarea 

normelor metodologice privind modul de elaborare si continutul 

hartilor de risc natural la alunecari de teren si inundatii  

 305/2003 

Hotararea Nr.663 din 27.08.2013 privind modificarea Hotararii 
Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind modul de elaborare si continutul hartilor 
de risc natural la alunecari de teren si inundatii  

  565/2013 

14. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 932/2007 pentru aprobarea 

Metodologiei privind finantarea de la bugetul de stat al hartilor 

de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren  

  596/2007 

15. ORDINUL nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind 

realizarea, analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot 

M.M.D.D. 864/2007 

16. LEGEA nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si 

autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre 

  711/2001 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 32/2006 pentru modificarea 
art.4 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si 
autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre 

Legea nr. 

493/2006 

650/2006 

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 81/2009 

pentru modificarea art.6 din Legea nr. 597/2001 privind unele 

masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de 

coasta a Marii Negre  

  451/2009 

Ordonanta urgenta Nr.38 din 13.04.2011 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 597/2001 privind unele masuri de 

  290/2011 



protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii 
Negre  

OUG 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 
privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in 
zona de coasta a Marii Negre 

  339/2014 

17. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 202/2002 

privind gospodarirea integrata a zonei costiere (extras) 

Legea nr. 

280/2003 

965/2002 

LEGEA nr. 280/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 202/2002 privind godpodarirea integrata a zonei 

costiere (extras) 

  454/2003 

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal  

  757/2012 

18. ORDINUL nr. 166/2005 privind aprobarea Reglementarii 

tehnice “Ghid pentru proiectarea planurilor generale de 

aerodromuri” indicativ GP 108-04  

M.T.C.T. 347/2005 

19. ORDINUL nr. 6/139/2003 privind masuri pentru respectarea 

disciplinei in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului in 

scopul asigurarii fluidizarii traficului si a sigurantei circulatiei pe 

drumurile publice de interes national si judetean  

M.L.P.A.T. 
M.A.P. 

122/2003 

20. HOTARAREA  GUVERNULUI nr. 584/2001 privind amplasarea 

unor obiecte de mobilier urban  

  354/2001 

21. ORDINUL nr. 138/408/2008 pentru completarea Ordinului 

ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al 

ministrului administratiei si internelor nr. 143/610/2005 privind 

definirea si caracterizarea spatiului rural 

M.A.D.R. 

M.I.R.A. 

170/2008 

22. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 54/2003 

privind interzicerea realizarii de cladiri pe suprafetele din fondul 

forestier national afectate de incendii  

Legea nr. 

38/2004 

457/2003 

LEGEA nr. 38/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizare de clǎdiri 

pe suprafetele din fondul forestier national afectate de incendii  

  237/2004 

23. 

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de arhitect, republicata 2014  

  470/2014 



Ordonanta nr. 12/2016 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de arhitect  

  68/2016 

Legea nr. 43/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 

12/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 

privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect 

  226/2017 

24. REGULAMENT  de organizare si functionare a Ordinului 

Arhitectilor din Romania  

O.A.R. 342/2012 

25. CODUL deontologic al profesiei de arhitect  O.A.R. 342/2012 

26. ORDINUL nr. 1107/2009 pentru aprobarea Ghidului de 
finantare a Programului national de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati 

M.M. 605/2009 

27. HOTARAREA nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului 
privind dobandirea dreptului de semnatura pentru 
documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a 
Regulamentului referitor la organizarea si functionarea 
Registrului Urbanistilor din Romania 
 

REGISTRUL 
URBANISTILOR 
din ROMANIA 
CONSILIUL 
SUPERIOR 

577/2010 

28. LEGEA nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea 
spatiilor verzi din intravilanul localitatilor  

   764/2009 

Legea nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor 

verzi din intravilanul localitatilor  

 185/2012 

Legea nr. 88/2014 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor 

verzi din intravilanul localitatilor  

 496/2014 

Legea nr. 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din 

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 

decembrie 1989, precum si pentru completarea art. 18 din 

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea 

spatiilor verzi din intravilanul localitatilor  

  753/2014 

29  ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 59/2007 
privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati 

  441/2007 

LEGEA nr. 343/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi 
in localitati 

   846/2007 



30. LEGEA muntelui nr. 347/2004*)    448/2009 

Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si 

institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, 

sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-

cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar 

International  

  761/2009 

31. TABLOUL NATIONAL AL ARHITECTILOR    633/2017 

32.  Ordonanta de urgenta nr. 140/2020 pentru stabilirea unor 

masuri privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica in 

domeniile constructii, arhitectura si urbanism  

  767/2020 

               SECTIUNEA a II-a – AVIZE SI ACORDURI SPECIFICE PENTRU PLANURILE URBANISTICE 

1. 

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 195/2005 

privind protectia mediului (extras) 

Legea nr. 

265/2006 1196/2005 

LEGEA nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului (extras)  

 
586/2006 

Ordonanta de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

si faunei salbatice  

  

442/2007 

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 114/2007 

pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului 

  

713/2007 

Ordonanta de urgenta nr. 164/2008 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

195/2005 privind protectia mediului 

  

808/2008 

Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si 

faunei salbatice  

  

262/2011 

Ordonanta de urgenta nr. 71/2011 pentru modificarea unor 

acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare 

la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul 

bugetar  

 

637/2011 



OUG Nr.58 din 10.10.2012 privind modificarea unor acte 

normative din domeniul protectiei mediului si padurilor  

  
706/2012 

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal  

 
757/2012 

Legea 117/2013 pentru aprobarea OUG 58/2012 privind 

modificarea unor acte normative din domeniul protectiei 

mediului si padurilor. Lege nr. 117/2013  

 

240/2013 

Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

195/2005 privind protectia mediului 

 

438/2013 

Ordonanta de urgenta nr. 9/2016 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

195/2005 privind protectia mediului, precum si pentru 

modificarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere  

  

258/2016 

2. 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1076/2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si 

programe  

  

707/2004 

Hotararea nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea 

Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor 

publice aflate in subordinea acesteia  

  

729/2012 

3. 

ORDINUL nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind 

aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru 

planuri si programe  

M.M.G.A. 

186/2006 

4. 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 930/2005 pentru aprobarea 

Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de 

protectie sanitara si hidrogeologica (extras)  

  

800/2005 

5. 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 31/1996 pentru aprobarea 

Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind 

zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind 

constructii din domeniul turismului  

  

22/1996 

6. 
HOTARARE nr. 852 din 2008 pentru aprobarea normelor si 

criteriilor de atestare a statiunilor turistice  

  
613/2008 



Hotararea nr. 107/2018 privind aprobarea atestarii unor 

localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes 

national sau local si privind modificarea anexei nr. 5 la 

Hotararea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor 

si criteriilor de atestare a statiunilor turistice  

  

251/2018 

7. 

LEGEA nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicata, (extras)  

  
938/2006 

Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii  

 

493/2009 

Ordonanta de urgenta nr. 77/2009 privind organizarea si 

exploatarea jocurilor de noroc  

 
439/2009 

Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si 

institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, 

sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-

cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar 

International  

  

761/2009 

OUG 43/2010 pentru modificarea unor acte normative in 
vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor 
autorizatii/avize/proceduri. Ordonanta de urgenta nr. 43/2010  

  
316/2010 

Ordonanta de urgenta nr. 12/2011 pentru reorganizarea 

unor institutii aflate in subordinea Ministerului Culturii si 

Patrimoniului National, precum si pentru reducerea unor 

cheltuieli 

  

114/2011 

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal  

  
757/2012 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

  
688/2015 

Ordonanta nr. 10/2016 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice  

  
68/2016 

Legea nr. 109/2016 pentru completarea art. 51 din Legea nr. 

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice  

  
406/2016 



Legea nr. 248/2016 privind aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr. 10/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice  

  

983/2016 

8. 

ORDINUL nr. 2043/2002 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor 

Istorice (extras)  

M.C.C. 

360/2002 

9. 

ORDINUL nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor 

metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice  

M.C.C. 
540/2008 

Ordinul nr. 2504/2008 pentru modificarea art. 24 alin. (1) din 

Normele metodologice de clasare si inventariere a 

monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului 

culturii si cultelor nr. 2.260/2008  

  

608/2008 

ORDINUL nr. 2.048/2009 pentru modificarea Normelor 
metodologice de clasare si inventariere a monumentelor 
istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 
2.260/2008  

M.C.C. 

117/2009 

ORDINUL nr. 2.480/2009 pentru modificarea si completarea 
Normelor metodologice de clasare si inventariere a 
monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii 
si cultelor nr. 2.260/2008  

M.C.C. 

834/3.12.2009 

10. 

LEGEA nr. 564/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 

47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a 

monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului 

mondial (extras)  

  

695/2001 

11. 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 738/2008 privind stabilirea 

masurilor necesare in vederea finantarii, elaborarii si actualizarii 

documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism pentru 

zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista 

patrimoniului mondial  

  

545/2008 

12. 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 43/2000 privind protectia 

patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca 

zone de interes national, republicata (extras)  

Legea nr. 

378/2001 951/2006 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 13/2007 pentru completarea 

art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia 

patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca 

zone de interes national, republicata  

Legea nr. 

208/2007 
89/2007 

Ordonanta de urgenta nr. 12/2011 pentru reorganizarea 

unor institutii aflate in subordinea Ministerului Culturii si 

  
114/2011 



Patrimoniului National, precum si pentru reducerea unor 

cheltuieli 

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal  

  
757/2012 

13. 

ORDINUL nr. 371/2002 pentru aprobarea normativelor si 

prescriptiilor tehnice specifice zonelor de protectie si zonelor de 

siguranta aferente Sistemului national de transport prin 

conducte al produselor petroliere  

M.I.R. 

828/2002 

Ordinul nr. 806/2004 pentru modificarea ordinelor: 1.507/1996, 

113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 si 115/2004  

  
1189/2004 

14. 

ORDINUL nr. 4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind 

delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente 

capacitatilor energetice – revizia I, (extras)  

A.N.R.D.E. 

259/2007 

ORDINUL nr. 49/2007 pentru modificarea si completarea 

Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de 

siguranta aferente capacitatilor energetice – revizia I, aprobata 

prin Ordinul nr. 4/2007, (extras)  

A.N.R.D.E. 

865/2007 

15. 

ORDINUL nr. 421/2673/2003 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare si functionare a Comisiei interministeriale pentru 

zone construite protejate (extras)  

M.L.P.T.L. 
M.C.C. 427/2003 

16. 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 77/2001 privind reabilitarea si 

revitalizarea Centrului istoric Bucuresti  

Legea 140/2002 
541/2001 

LEGEA nr. 140/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr. 77/2001 privind reabilitarea si revitalizarea Centrului istoric 

Bucuresti  

  

235/2002 

17. 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 935/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de 

coordonare Centrul istoric Bucuresti si a Normelor privind 

modul de finantare a proiectului privind reabilitarea si 

revitalizarea Centrului istoric Bucuresti (extras)  

  

665/2002 

SECTIUNEA a III-a – ACTE INTERNATIONALE PRIVIND URBANISMUL 

1. 
LEGEA nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a 

peisajului, adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000 (extras) 

  
536/2002 



2. 

LEGEA nr. 157/1997 privind ratificarea Conventiei pentru 

protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la 

Granada la 3 octombrie 1985 (extras)  

  

274/1997 

3. 

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 43/2010 
pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii 
sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri 
ca urmare a masurilor asumate de Guvernul Romaniei in cadrul 
Planului de simplificare aferent Memorandumului de intelegere 
dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti 
si la Bruxelles la 23 iunie 2009  

  

316/2010 

Legea nr. 99/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte 

normative in vederea reducerii sau simplificarii 

administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare 

a masurilor asumate de Guvernul Romaniei in cadrul 

Planului de simplificare aferent Memorandumului de 

intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, 

semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009  

  

443/2011 

 


