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ANEXĂ

Acte normative care includ prevederi privind drepturile şi protecţia mino-
rităţilor naţionale în România

Titlu Număr / Dată

2008

Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Ro mâ-
niei şi Guvernul Republicii Ungare în vederea sprijinirii cercetării 
în domeniul minorităţilor naţionale, semnat la Sibiu la 14 noiem-
brie 2007

137/2008.02.06

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei pub-
lice locale

20/2008.02.27

Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Siste-
mului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 34/2008.03.19

Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statu-
tul aleşilor locali

35/2008.03.13

Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial 26/2008.02.29

2007

Ordonanţă privind efectuarea recensământului populaţiei şi al 
lo cuinţelor 36/2007.08.07

Ordin privind aprobarea Metodologiei şi criteriilor de acordare a 
gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul pre-
universitar

2575/2007.11.9

Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei pentru studierea robiei ro-
milor 546/2007.06.06

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 523/2006 pentru aprobarea Programului de dezvoltare comu-
nitară în localitatea Hădăreni, judeţul Mureş, pentru perioada 
2006 - 2008 

734/2007.07.11

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European  1/2007.02.07

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. IV din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul Euro-
pean şi a art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organi-
zarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

8/2007.02.20

Ordonanţă privind instituţiile şi companiile de spectacole sau con-
certe, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic 21/2007.01.31

Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru reor-
ganizarea aparatului de lucru al Guvernului 25/2007.04.18
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Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Progra mu-
lui naţional multianual pe perioada 2005 - 2008 pentru dezvol-
tarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din 
sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

50/2007.03.21

Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare 
a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea 
bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

99/2007.01.31

Ordin pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează 
colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior 
medical, respectiv unităţile de învăţământ medical

140/2007.01.26

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 pri-
vind Statutul personalului didactic 148/2007.06.01

Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Cen tru-
lui Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Pre-
universitar

231/2007.03.07

Lege pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau 
minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992 282/2007.10.24

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru 
Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale 893/2007.08.01

Hotărâre privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pen-
tru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor 
traficului de persoane

1238/2007.10.10

Ordin privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de orga-
nizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2008 1869/2007.08.31

Ordin privind aplicarea Programului „A doua şansă” 2268/2007.09.28 

Ordin privind aprobarea programelor pentru ocuparea posturilor di-
dactice vacante în învăţământul preuniversitar la Limba şi lite ratura 
slovacă – educatoare, învăţători, profesori, Limba şi litera tura turcă 
– institutori, profesori, Limba şi literatura rusă maternă – profesori, 
Limba şi literatura germană – educatoare, învăţători, profesori

2530/2007.10.31

Ordin privind aprobarea Programei pentru ocuparea posturilor 
didactice vacante în învăţământul preuniversitar la Istoria şi tra-
diţiile minorităţii maghiare

2600/2007.11.14

Ordin privind repartizarea cifrei de şcolarizare pe instituţii de 
învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul uni-
ver sitar 2007 - 2008

1007/2007.05.23

Ordin privind aprobarea procedurilor de organizare şi desfăşurare 
şi a Calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional 
de stat pentru anul şcolar 2008 - 2009

1868/2007. 08.31

Ordin privind dezvoltarea problematicii diversităţii în curri cu lu-
mul naţional 1529/2007.07.18

2006

Ordin privind procedura de examinare pentru obţinerea permi-
sului de conducere 1497/2006.11.09

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfă şu-
rare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi di-
rector adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

3142/2006.01.25

Decizie privind constituirea Comitetului de coordonare pentru 
accelerarea implementării Strategiei Guvernului României de 
îmbunătăţire a situaţiei romilor

27/2006.03.15
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Decizie privind constituirea Comitetului de coordonare pentru 
Programul multianual PHARE 2004-2006, denumit „Accelerarea 
implementării Strategiei naţionale de îmbunătăţire a situaţiei 
romilor”

41/2006.04.13

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 49/2006.03.08

Lege pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca „Sărbătoarea etniei 
romilor din România” 66/2006.03.22

Decizie privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru 
nr. 400/2005 pentru aprobarea statului de funcţii al Depar ta men-
tului pentru Relaţii Interetnice

140/2006.08.28

Ordin privind aprobarea Metodologiei de gestionare a Progra mu-
lui de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni, comuna 
Cheţani, judeţul Mureş, pentru perioada 2006-2008

172/2006.06.19

Lege privind utilizarea codificării standardizate a setului de ca-
rac tere în documentele în formă electronică 183/2006.05.16

Lege pentru ratificarea Acordului de administrare a Fondului fi-
duciar dintre Guvernul României, Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională de Dez-
voltare privind Fondul fiduciar susţinut de mai mulţi finanţatori 
pentru sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005 - 
2015, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 2005

216/2006.05.31

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

240/2006.02.12

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare

324/2006.07.14

Ordin cu privire la utilizarea codării standardizate a seturilor de 
caractere în documentele în formă electronică 414/2006.09.25

Lege privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a 
etniei tătare din România 453/2006.12.06

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României 
de îmbunătăţire a situaţiei romilor

522/2006.04.19

Hotărâre pentru aprobarea Programului de dezvoltare comunitară 
în localitatea Hădăreni, judeţul Mureş, pentru perioada 2006 - 
2008

523/2006.04.19

Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea 
celei de-a XXI-a Întâlniri internaţionale a Grupului de specialişti pe 
problemele romilor, ţiganilor şi travellers în Europa, MG-S-ROM

612/2006.05.10

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General 
al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru 
Agenţia Naţională pentru Romi

1536/2006.11.01

Hotărâre privind plata contribuţiei Guvernului României potrivit 
Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul 
României, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare şi Agenţia Internaţională de Dezvoltare privind 
Fondul fiduciar susţinut de mai mulţi finanţatori pentru 
sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005 - 2015, 
semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 2005 (TF nr. 070367)

1789/2006.12.13
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2005

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului 
pen tru Relaţii Interetnice 111/2005.02.24

Lege privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente*) 247/2005.07.19

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind res ti tui-
rea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţe-
nilor aparţinând minorităţilor naţionale din România

269/2005.03.31

Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autori tă-
ţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 361/2005.04.28

Decizie privind eliberarea domnului Ilie Dincă din funcţia de 
preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Romi 391/2005.07.15

Hotărâre în cauza Moldovan şi alţii împotriva României 1/2005.07.05

Hotărâre în Cauza Moldovan şi alţii împotriva României 2/2005.07.12

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi 7/2005.02.28

Decizie privind numirea doamnei Mariea Ionescu în funcţia de 
pre şedinte al Agenţiei Naţionale pentru Romi  392/2005.07.15

Decizie pentru aprobarea statului de funcţii al Departamentului 
pentru Relaţii Interetnice 400/2005.08.01

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restitu i-
rea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetă ţe ni-
lor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicătă

1093/2005.09.15

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţio-
nale pentru Romi

1124/2005.09.22

Hotărâre pentru aprobarea Protocolului adiţional, semnat la Bu-
cu reşti la 11 octombrie 2005, la Memorandumul de înţelegere 
dintre Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţională 
pentru Romi şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
referitor la cofinanţarea şi administrarea Programului „Activităţi 
de implementare şi monitorizare a Strategiei pentru îmbunătăţirea 
situaţiei romilor «Parteneriat pentru sprijinul romilor – 2005»”, 
semnat la Bucureşti la 21 septembrie 2005

1285/2005.10.27

Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor 
de teorie politică şi educaţie democratică 179/2005.06.09

Hotărâre privind Regulamentul Senatului 28/2005.10.24

Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Ca-
merei Deputaţilor 34/2005.10.25

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cultu-
rii şi Cultelor 78/2005.01.27

Hotărârea privind aprobarea Programului de implementare a 
Planului naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale 
(PNAinc) pentru perioada 2006 - 2008

1827/2005.12.22

Hotărâre privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” 902/2005.08.04

Hotărâre pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poli-
ţistului 991/2005.08.25
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Hotărâre privind constituirea consiliilor interministeriale perma-
nente 750/2005.07.14

2004

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut 
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 
România

66/2004.03.24

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2003 pen-
tru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare

27/2004.03.05

Lege pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 67/2004.03.25

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 749/2003 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului 
pentru Relaţii Interetnice

407/2004.03.23

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului 233/2004.06.07

Hotărâre privind declararea zilei de 9 octombrie „Ziua Holo-
caustului” 672/2004.05.05

Ordonanţă de urgenţă pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pen-
tru Romi 78/2004.10.07

Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 272/2004.06.21

Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere refe ri-
tor la cofinanţarea şi administrarea Programului “Activităţi de 
implementare şi monitorizare a strategiei pentru îmbunătăţirea 
situaţiei romilor – 2004” dintre Secretariatul General al Guver nu-
lui (S.G.G.) – Departamentul pentru Relaţii Interetnice (D.R.I.) şi 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), semnat 
la Bucureşti la 2 septembrie 2004

1514/2004.09.16 

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Romi 1703/2004.10.14

Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate 2068/2004.11.01 

Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru 
combaterea discriminării 1258/2004.08.13

Lege privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii 
publice 500/2004.11.12

Lege privind organizarea judiciară 304/2004.06.28

Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 373/2004.09.24

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi comple-
ta rea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instau-
rate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive etnice

552/2004.07.05

Lege privind prefectul şi instituţia prefectului 340/2004.07.12

Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003 386/2004.04.07

2003

Legea drepturilor pacientului 46/2003.01.21
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Ordonanţă privind Codul de procedură fiscală 92/2003.12.24

Lege de revizuire a Constituţiei României 429/2003.10.23

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guver-
nului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare

77/2003.08.28

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2003 
privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Re-
laţii Interetnice

1095/2003.09.18

Hotărâre privind înfiinţarea Centrului Naţional de Cultură al Ro-
milor 834/2003.07.10

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2003 
privind înfiinţarea Centrului Naţional de Cultură al Romilor 1486/2003.12.11

Hotărâre privind condiţiile de admitere în învăţământul superior a 
candidaţilor cetăţeni români, pentru seriile cu limba de predare ma-
ghiară, la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

1432/2003.12.04

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agentului guver na-
mental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului 868/2003.07.17

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut 
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 
România

458/2003.11.12

Lege privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a cam pa-
niilor electorale 43/2003.01.21

Legea partidelor politice 14/2003.01.09

Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 
84/1995 268/2003.06.13

Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 286/2003.06.27

Lege privind tratatele 590/2003.12.22

Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind coope-
rarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, semnat la 
Belgrad la 4 noiembrie 2002

419/2003.10.20

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului 
pentru Relaţii Interetnice 749/2003.07.03

Ordin pentru aprobarea Listei localităţilor prioritare şi a numă-
rului de locuri aprobate pe localitate pentru funcţionarea media-
torilor sanitari în anul 2003

607/2003.06.17

Hotărâre pentru aprobarea Programului privind elaborarea acte-
lor normative necesare atribuirii în proprietate a unor terenuri 
agricole pentru romi

256/2003.03.04

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1.194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional pentru Combaterea Discriminării

1279/2003.11.04

Hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 23 sep tem-
brie 2003

1310/2003.11.13
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2002

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1998 pri vind 
restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunită ţilor 
(organizaţii, culte religioase) minorităţilor naţionale din România

176/2002.04.11

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 pri-
vind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 48/2002.01.16

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere 
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, 
aprobată prin Legea nr. 189/2000

319/2002.05.27

Legea audiovizualului 504/2002.07.11

Lege pentru formularea unei declaraţii privind recunoaşterea de 
către România a competenţei Comitetului pentru Eliminarea 
Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenţia 
internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discri mi na-
re rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiuni-
lor Unite la New York la 21 decembrie 1965

612/2002.11.13

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, 
cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic

598/2002.11.04

Lege pentru modificarea lit. a) din alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 
117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 163/2002.04.10

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1998 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut 
comunităţilor evreieşti din România

179/2002.04.11

Lege privind Statutul poliţistului 360/2002.06.06

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1.194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional pentru Combaterea Discriminării

1514/2002.12.18

Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea dreptului de pro-
prietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra 
lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activi-
tăţilor cultului mozaic 

36/2002.03.21

Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru aplicarea preve de-
rilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instau-
rate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive etnice

127/2002.02.14

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1.157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea dra-
pelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigilii-
lor cu stema României

223/2002.03.07

Ordin pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator 
sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea 
şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002

619/2002.08.14
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Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul 
ministrului sănătăţii şi familiei nr. 619/2002 pentru aprobarea 
funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice 
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii media-
torilor sanitari în anul 2002

837/2002.10.30

Hotărâre privind actualizarea prin indexare a tarifelor pentru 
plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de 
urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor 
publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei

1291/2002.11.13

Lege pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere 
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

586/2002.10.29

Hotărâre pentru modificarea unor anexe la Normele de aplicare a 
dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei 
minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia 
publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.206/2001

1415/2002.12.06

Ordonanţă de urgenţă privind circulatia pe drumurile publice -  
Republicată 195/2002.12.12

2001

Lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 10/2001.02.08

Legea administraţiei publice locale 215/2001.04.23

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
242/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

367/2001.07.10

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 121/2000 
privind înfiinţarea Institutului pentru Studierea Problemelor 
Minorităţilor Naţionale

396/2001.07.10

Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
285/2000 privind structurile multiculturale ale Universităţii 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

529/2001.10.09

Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor 
privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi na-
ţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, 
cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

1206/2001.11.27

Hotărâre privind aprobarea Strategiei Guvernului României de 
îmbunătăţire a situaţiei romilor 430/2001.04.25

Hotărâre privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale 589/2001.06.21

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 589/2001 privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale 1175/2001.11.21

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării 1194/2001.11.27

Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului 
României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu 
stema României

1157/2001.11.21
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Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 pri-
vind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene 
a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului 
Europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de 
rezolvare pe cale amiabilă

87/2001.03.20

Lege pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea date-
lor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date 677/2001.11.21

2000

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 
pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din mo-
tive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

189/2000.11.02

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea anexei 
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind 
restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor 
evreieşti din România, respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile 
care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minori-
tăţilor naţionale din România

101/2000.06.29

Ordonanţă privind înfiinţarea Institutului pentru Studierea Pro-
ble melor Minorităţilor Naţionale 121/2000.08.31

Ordonanţă privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare 137/2000.08.31

Hotărâre privind recunoaşterea Organizaţiei pentru Apărarea 
Drepturilor Omului – O.A.D.O. ca fiind de utilitate publică 1183/2000.11.28

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor per se-
cutate de către regimurile instaurate în România cu începere de 
la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

242/2000.11.28

Hotărâre pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile 
care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minori tă-
ţilor naţionale din România

1334/2000.12.14

Ordonanţă de urgenţă privind structurile multiculturale ale Uni-
versităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 285/2000.12.20

1999

Statutul funcţionarului public – Republicat 188/1999.12.08 - 
Republicat

Ordonanţă de urgenţă privind restituirea unor bunuri imobile 
care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorită-
ţilor naţionale din România

83/1999.06.08

Hotărâre privind înfiinţarea Centrului pentru Formarea Continuă 
în Limba Germană 485/1999.06.17

Ordonanţă privind participarea României la procedurile în faţa 
Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor 
ale Consiliului Europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi 
convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

94/1999.08.30
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Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, republicăt, cu modificările ulterioare

105/1999.08.30

Hotărâre privind darea elementelor componente ale „Monumen-
tului Libertăţii” din Arad din administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale în administrarea Ordinului Minoriţilor – Arad

770/1999.09.20

Hotărâre privind transmiterea unui teren, proprietate publică a 
statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Arad în administrarea Ministerului Culturii, cu destinaţia „Parc 
al prieteniei româno-maghiare”

793/1999.09.28

Decizie referitoare la constituţionalitatea Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modifi-
carea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995

114/1999.07.20

1998

Ordonanţa de urgenţă privind restituirea unor bunuri imobile 
care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorită-
ţilor naţionale din România

13/1998.07.07

Ordonanţă privind restituirea unor imobile care au aparţinut 
comunităţilor (organizaţii, culte religioase) minorităţilor naţio-
nale din România

112/1998.08.27

Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 21/1997 
privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comu-
nităţilor evreieşti din România

111/1998.08.27

Hotărâre privind iniţierea procedurii de înfiinţare a Universităţii 
de stat multiculturale cu limbile de predare maghiară şi germană 
“Petofi - Schiller”

687/1998.09.30

Hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea 
înfiinţării Universităţii de stat cu limba de predare maghiară 378/1998.07.14

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 378/1998 privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea 
înfiinţării Universităţii de stat cu limba de predare maghiară

759/1998.10.28

Hotărâre pentru declararea zilei de 18 decembrie Ziua Minorită-
ţilor Naţionale din România 881/1998.12.09

1997

Lege privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Po-
porului 35/1997.03.13

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 
aparţinut comunităţilor evreieşti din România

140/1997.07.24

Ordonanţa de urgenţă privind retrocedarea unor bunuri imobile 
care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România 21/1997.05.20

1996

Ordin privind accesul la consultarea documentelor şi a instru-
mentelor de evidenţă existente la organele în drept, referitoare la 
istoria minorităţilor naţionale, şi situaţia juridică a bunurilor 
imo bile care au aparţinut organizaţiilor (comunităţilor) cetăţe ni-
lor aparţinând minorităţilor naţionale din România

136/1996.04.25
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1995

Lege pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia mino-
rităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995 33/1995.04.29

Legea învăţământului – Republicată 84/1995.07.24 - 
Republicată

1993

Lege pentru aderarea la Protocolul facultativ la Pactul inter na-
ţional cu privire la drepturile civile şi politice 39/1993.06.28

1992

Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 68/1992.07.15

1991

Constituţia României – Republicată Constituţia 
României/ 

1991.11.21 - 
Republicată

Lege privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile 
Omului 9/1991.01.29

1990

Decret-lege privind acordarea unor drepturi persoanelor perse-
cutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori con-
stituite în prizonieri

118/1990.03.30 - 
Republicată

Hotărâre privind autorizarea Ministerului Culturii să acorde sub-
venţii unor publicaţii aparţinând minorităţilor naţionale 343/1990.04.03

Lege pentru aderarea României la Convenţia împotriva torturii şi 
altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degra dant  e 19/1990.10.09




