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AMENAJAREA TERITORIULUI 

Cuprins 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea reglementarii 

Actul 
normativ 

de 
aprobare 

Monitorul   O
ficial nr. 

               SECTIUNEA I – AMENAJAREA  TERITORIULUI  NATIONAL 

1. 

  

LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul    373/2001 

LEGEA nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

  606/2006 

ORDONANTA 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. 168/2007 privind 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 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 si urbanismul 

  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 

  507/2017 



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  

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. LEGEA nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national - Sectiunea I-Retele de transport  

  806/2006 

3. LEGEA nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national – Sectiunea a II-a-Apa  

  325/1997 

LEGEA nr. 20/2006 pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a-Apa  

  62/2006 

4. LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national – Sectiunea a III-a-Zone protejate  

  152/2000 

Ordonanta de urgenta nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national  - Sectiunea 
a III-a - zone protejate  

  689/2016 

5. 

  

LEGEA nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national – Sectiunea a IV-a-Reteaua de localitati  

  408/2001 

LEGEA nr. 308/2006 pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - 
Reteaua de localitati  

  634/2006 



LEGEA nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 351/2001 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a 
IV-a - Reteaua de localitati  

  284/2007 

LEGEA nr. 106/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 351/2001 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a 
IV-a - Reteaua de localitati  

  375/2010 

LEGEA nr. 264/2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 7 alin. 
(1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati 

  877/2011 

6. LEGEA nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national – Sectiunea a V-a-Zone de risc natural  

  726/2001 

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  

  781/2008 

LEGE nr.190 din 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 

               SECTIUNEA a II-a – AMENAJAREA  TERITORIULUI  ZONAL 

1. 
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 

2. 

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 (extras)  

  
305/2003 

HOTARARE nr.663 din 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 

3. 
ORDINUL nr. 62/N-19.o/288-1955/1998 privind delimitarea zonelor expuse 
riscurilor naturale  

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

M.A.P.P.M. 

354/1998 

4. 
ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 
salbatice (extras)  

  
442/2007 



LEGE nr. 49 din 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 

LEGE nr. 187 din 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal  

  
757/2012 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 31 din 2014 pentru modificarea si 
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si 
faunei salbatice  

 

 

  

416/2014 

ORDONANTA nr. 20 din 2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice  

  
632/2014 

LEGE nr. 73 din 2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2014 
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si 
faunei salbatice  

  

252/2015 

LEGE nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal  

  
688/2015 

ORDONANTA nr. 7 din 2016 pentru completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice  

  
66/2016 

LEGE nr. 95 din 2016 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Arii 
Naturale Protejate si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice  

  

369/2016 

5. 
HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de 
arie naturala protejata pentru noi zone (extras)  

  
24/2006 

6. 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor 
biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si costituirea 
administratiilor acestora (extras)  

  
190/2003 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1529/2006 pentru modificarea anexei nr. 
1 la Hotararea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor 
biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea 
administratiilor acestora  

  

926/2006 



7. 
ORDINUL nr. 552/2003 privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor 
nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de 
conservare a diversitatii biologice (extras) 

  
M.A.P.A.M. 

8. 
ORDINUL nr. 1245/2005 privind aprobarea Metodologiei de realizare a 
registrului zonelor protejate  

M.M.G.A. 
44/2006 

9. 

LEGEA nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” 
(extras) 

  
283/1993 

LEGE nr.69 din 1996 pentru modificarea si completarea articolului 10 din 
Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"  

  
150/1996 

LEGEA nr. 454/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 112/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind 
constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”  

  
418/2001 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 2010 pentru adoptarea unor 
masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei "Delta Dunarii"  

  
898/2010 

LEGE nr. 136 din 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 
privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"  

 

 

  

533/2011 

ORDONANTA nr. 26 din 2012 de urgenta privind unele masuri de reducere 
a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si 
completare a unor acte normative  

  
392/2012 

LEGE nr. 187 din 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal 

  
757/2012 

LEGE nr. 127 din 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative  

  
246/2013 

LEGE nr. 216 din 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii 
economico-sociale a zonei "Delta Dunarii"  

  
402/2013 

LEGE nr. 122 din 2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind 
constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"  

  
541/2014 

LEGE nr. 283 din 2015 pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind 
constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"  

  
863/2015 



10. 
HOTARAREA GUVERNULUI nr. 248/1994 pentru adoptarea unor masuri in 
vederea aplicarii Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei 
“Delta Dunarii” (extras)  

  
168/1994 

11. 

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 gospodarirea integrata a zonei costiere (extras)  

  
454/2003 

LEGE nr.187 din 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal 

  
757/2012 

12. 

ORDINUL nr. 143/610/2005 privind definirea si caracterizarea spatiului rural 

M.A.P.D.R. 
M.A.I. 382/2005 

ORDIN nr.138/408 din 2008 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si 
al ministrului internelor si reformei administrative 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.P.D.R. 
M.A.I. 

170/2008 

13. 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului 
arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, 
republicata 2006, (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  

Legea nr. 
208/2007 81/2007 

ORDONANTA DE URGENTA nr.12 din 2011 pentru reorganizarea unor 
institutii aflate in subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, 
precum si pentru reducerea unor cheltuieli  

  
114/2011 

LEGE nr.187 din 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal  

  
757/2012 

14. 

LEGEA nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, 
(extras) 

  
938/2006 

ORDONANTA nr. 10 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice  

  
68/2016 



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 

15. 
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 

16. 
ORDINUL nr. 2043/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice (extras) 

M.C.C. 
360/2002 

17. 
HOTARARE nr. 852 din 2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de 
atestare a statiunilor turistice  

  
613/2008 

18. 

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 din 2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 
salbatice  

  
442/2007 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 2007 pentru modificarea si 
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protectia mediului  

  
713/2007 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 164 din 2008 pentru modificarea si 
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protectia mediului  

  
808/2008 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 2012 privind modificarea unor acte 
normative din domeniul protectiei mediului si padurilor  

  
706/2012 

LEGE nr.226 din 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 

19. 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe  

  
707/2004 

HOTARARE nr. 1.000 din 2012 privind reorganizarea si functionarea 
Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in 
subordinea acesteia  

  
729/2012 



20. 
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 

21. 

ORDONANTA GUVERNULUI nr.5/1999 privind declararea municipiului 
Sibiu si a zonei inconjuratoare ca obiectiv de interes national  

Legea nr. 
203/2001 36/1999 

LEGEA nr. 203/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1999 
privind declararea municipiului Sibiu si a zonei inconjuratoare ca obiectiv de 
interes national  

  
212/2001 

22. 

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI  nr. 93/2000 privind 
declararea municipiului Alba Iulia si a zonei inconjuratoare ca obiectiv de 
interes national  

Legea nr. 
344/2001 308/2000 

LEGEA nr. 344/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia si a zonei 
inconjuratoare ca obiectiv de interes national  

  
378/2001 

23. 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 125/2000 privind declararea orasului 
Sulina, judetul Tulcea, si a zonei inconjuratoare ca obiectiv de interes 
national  

  
  

LEGEA nr. 345/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/2000 
privind declararea orasului Sulina, judetul Tulcea, si a zonei inconjuratoare ca 
obiectiv de interes national 

  
381/2001 

24. ORDINUL nr. 1710/2007 privind aprobarea documentatiei necesare in 
vederea instituirii regimului de arie naturala protejata de interes national  

M.M.D.D. 
815/2007 

25. 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de 
protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice 
europene Natura 2000 in Romania  

  
739/2007 

HOTARARE nr. 971 din 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii 
Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala 
avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 
in Romania  

  

715/2011 

26. 

ORDINUL nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala 
protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei 
ecologice europene Natura 2000 in Romania  

M.M.D.D. 
98/2008 

ORDIN nr. 2.387 din 2011 al ministrului mediului si padurilor pentru 
modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 
1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor 
de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene 
Natura 2000 in Romania  

 

  

846/2011 



27. ORDINUL nr. 1338/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 
2000  

M.M.D.D. 
738/2008 

28. 

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 

SECTIUNEA a III-a – ACTE  INTERNATIONALE  PRIVIND  AMENAJAREA TERITORIULUI 

1. 
LEGEA nr. 5/1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra zonelor 
umede, de importanta internationala, in special ca habitat al pasarilor 
acvatice (extras) 

  
18/1991 

2. 
LEGEA nr. 13/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind 
conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la 
Berna la 19 septembrie 1979 (extras) 

  
62/1993 

3. 
LEGEA nr. 150/1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru 
protectia patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta la 16 
ianuarie 1992 (extras) 

  
175/1997 

 


