
DECRET nr. 156 din 15 aprilie 1949 

privitor la modificarea legii Nr. 265 din 18 Iulie 1947 pentru organizarea 

Teatrelor, Operelor şi Filarmonicilor de Stat, precum şi pentru regimul 

spectacolelor publice  

ORDIN nr.153/1995 

al Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național al 

Județului Covasna  

HOTĂRÂREA nr. 25/1999  

a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe  

ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 

privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic  

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 

privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi 

colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept 

public  

ORDIN nr. 2.323 din 22 iulie 2009 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului 

artelor spectacolului  

LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe*) 

ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 11 ianuarie 2001 

privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, 

cinematografiei şi dreptului de autor  

ORDONANŢA nr. 51 din 11 august 1998 

privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor 

culturale  

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 

CODUL MUNCII  

HOTĂRÎRE nr. 250 din 8 mai 1992 

privind concediul de odihna şi alte concedii ale salariaţilor din 

administraţia publica, din regiile autonome cu specific deosebit şi din 

unităţile bugetare  

LEGEA nr. 62 din 10 mai 2011 

dialogului social  

HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice 

HOTĂRÂRE nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 

privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină 

HOTĂRÂRE nr. 1.672 din 10 decembrie 2008 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului 

artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de 

spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază 

ORDONANŢA nr. 9 din 23 ianuarie 1996 

privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de 

cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de 

stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a 

personalului din aceste instituţii  

LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 

privind finanţele publice locale  

 



LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 

privind achiziţiile publice 

HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice  

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public  

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 

privind transparenta decizionala în administraţia publica 

ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice 

ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 

privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 

LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 

privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice 

şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


