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Decizia nr. 3009 din 23 septembrie 2008 (127) 
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Condiţia existenţei raportului de dependenţă între 
actul ce formează obiectul litigiului în fond şi actul 
cu privire la care se invocă excepţia de nelegalitate  
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Decizia nr. 26 din 9 ianuarie 2008 (87) 
Decizia nr. 1393 din 2 aprilie 2008 (105) 
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Decizia nr. 2589 din 20 iunie 2008 (124) 
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Condiţii referitoare la admisibilitatea excepţiei de 
nelegalitate 
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Act administrativ cu caracter normativ abrogat   10 
Decizia nr. 3373 din 14 august 2007 (143) 
Decizia nr. 3544 din 25 septembrie 2007 (143) 

680 

680 

Act administrativ care şi-a încetat efectele  11 
Decizia nr. 3750 din 4 octombrie 2007 (144) 688 

Act administrativ ce formează obiectul acţiunii în 
fond. Inadmisibilitate 

 12 

Decizia nr. 1927 din 15 mai 2008 (112) 509 

Hotărâre a Guvernului privind atestarea domeniului 
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caracter individual 
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Decizia nr. 2920 din 17 septembrie 2008 (128) 
Decizia nr. 3240 din 2 octombrie 2008 (128) 
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Acte adoptate de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului în procesul de privatizare a unei 
societăţi comerciale cu capital de stat. Inadmisibilitate 

 14 

Decizia nr. 3660 din 28 septembrie 2007 (63) 296 

Act administrativ în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 554/2004. Normele tehnice nr. 5388 din 16 
noiembrie 2004 emise de Casa Naţională de Pensii şi 
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al asigurărilor sociale de stat, potrivit legislaţiei 
anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu 
principiile Legii nr. 19/2000 

 15 

Decizia nr. 1992 din 13 aprilie 2007 (19) 84 

Adresă emisă de o autoritate sau instituţie publică. 
Inadmisibilitate 

 16 

Decizia nr. 3604 din 27 septembrie 2007 (59) 280 

Protocolul nr. 51306/2004 încheiat între Agenţia 
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litigiului şi actul administrativ contestat pe calea 
excepţiei de nelegalitate 
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Competenţa instanţei de contencios administrativ 
învestite cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate 
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Decizia nr. 2589 din 20 iunie 2008 (124) 592 

Limite ale competenţei instanţei de contencios admi-
nistrativ în soluţionarea excepţiei de nelegalitate 

 21 

Decizia nr. 3042 din 23 septembrie 2008 (145) 695 

Excepţie de nelegalitate invocată în faţa instanţei de 
contencios administrativ competente să soluţioneze 
atât fondul cauzei, cât şi excepţia. Soluţionarea 
excepţiei de nelegalitate odată cu fondul cauzei 

 22 

Decizia nr. 3224 din 26 iunie 2007 (44) 206 

Excepţia lipsei de interes a persoanei care invocă 
excepţia 

 23 

Decizia nr. 3373 din 14 august 2007 (143) 
Decizia nr. 3544 din 25 septembrie 2007 (143) 
Decizia nr. 2589 din 20 iunie 2008 (124) 
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Excepţia autorităţii de lucru judecat  24 
Decizia nr. 1365 din 6 martie 2007 (9) 38 

Încheiere prin care se respinge cererea de sesizare a 
instanţei de contencios administrativ cu soluţionarea 
excepţiei de nelegalitate. Posibilitatea atacării cu 
recurs doar odată cu fondul. Inadmisibilitatea 
recursului declarat separat  

 25 

Decizia nr. 3097 din 15 iunie 2007 (38) 175 

Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 4 alin. (1) 
din Legea nr. 554/2004. Încheiere de respingere a 
cererii de sesizare a instanţei de contencios 
administrativ competente. Recurs inadmisibil 

 26 

Decizia nr. 2709 din 25 mai 2007 (31) 
Decizia nr. 3351 din 25 iulie 2007 (31) 

144 
144 

Încheiere de sesizare a instanţei de contencios 
administrativ cu soluţionarea excepţiei de 
nelegalitate. Recurs inadmisibil 

 27 

Decizia nr. 4439 din 16 noiembrie 2007 (74) 346 

Act administrativ emis de o autoritate publică locală. 
Instanţa competentă 

 28 

Decizia nr. 2925 din 18 septembrie 2008 (129) 620 
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Act administrativ emis de Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare. Instanţa competentă 

 29 

Decizia nr. 4786 din 7 decembrie 2007 (81) 371 

Părţile citate la soluţionarea excepţiei de nelegalitate  30 
Decizia nr. 3210 din 22 iunie 2007 (42) 187 

Obligativitatea citării emitentului actului 
administrativ 

 31 

Decizia nr. 192 din 18 ianuarie 2008 (89) 402 

Cerere de amânare pentru lipsă de apărare. Motive 
temeinice. Principiul soluţionării cu celeritate. 
Dreptul la apărare. Dreptul la un proces echitabil 

 32 

Decizia nr. 3448 din 19 septembrie 2007 (51) 243 

Excepţia tardivităţii  33 
Decizia nr. 3198 din 21 iunie 2007 (41) 183 

Cerinţe de legalitate a actului administrativ  34 
Decizia nr. 3722 din 4 octombrie 2007 (66) 309 

Admisibilitatea excepţiei de nelegalitate în privinţa 
actelor administrative unilaterale cu caracter 
normativ emise anterior intrării în vigoare a  
Legii nr. 554/2004 

 35 

Decizia nr. 1880 din 30 martie 2007 (15) 
Decizia nr. 1981 din 13 aprilie 2007 (15) 
Decizia nr. 3080 din 15 iunie 2007 (37) 
Decizia nr. 3376 din 14 august 2007 (49) 

61 

61 
171 

234 

Act administrativ unilateral cu caracter individual 
emis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004. 
Excepţie de nelegalitate inadmisibilă 

 36 

Decizia nr. 1619 din 16 martie 2007 (11) 
Decizia nr. 1833 din 29 martie 2007 (11) 
Decizia nr. 3100 din 15 iunie 2007 (39) 
Decizia nr. 3210 din 22 iunie 2007 (42) 

46 
46 

176 
187 

Admisibilitatea excepţiei de nelegalitate invocate cu 
privire la un act administrativ unilateral cu caracter 
normativ, în raport cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004, 
modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007 

 37 

Decizia nr. 3106 din 19 iunie 2007 (40) 
Decizia nr. 1552 din 9 aprilie 2008 (106) 
Decizia nr. 1850 din 13 mai 2008 (109) 
Decizia nr. 2917 din 17 septembrie 2008 (127) 
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Decizia nr. 2920 din 17 septembrie 2008 (128) 
Decizia nr. 3240 din 2 octombrie 2008 (128) 
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483 

495 
607 

607 
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Act administrativ cu caracter individual emis 
anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004. 
Înlăturarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din  
Legea nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2) din  
Legea nr. 262/2007 

 38 

Decizia nr. 2307 din 4 iunie 2008 (118) 
Decizia nr. 2786 din 8 iulie 2008 (118) 
Decizia nr. 2953 din 18 septembrie 2008 (130) 

549 

549 
623 

Criterii în raport de care se verifică legalitatea 
actului administrativ contestat în procedura 
excepţiei de nelegalitate 

 39 

Decizia nr. 3224 din 26 iunie 2007 (44) 206 

Repere în analiza excepţiei de nelegalitate a actului 
administrativ unilateral cu caracter individual 

 40 

Decizia nr. 2920 din 17 septembrie 2008 (128) 
Decizia nr. 3240 din 2 octombrie 2008 (128) 

615 

615 

Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 7 din Legea  
nr. 554/2004 

 41 

Decizia nr. 4311 din 8 noiembrie 2007 (73) 
Decizia nr. 1850 din 13 mai 2008 (109) 
Decizia nr. 3251 din 2 octombrie 2008 (135) 
Decizia nr. 4329 din 26 noiembrie 2008 (138) 

342 

495 
645 

657 

Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 11 din Legea 
nr. 554/2004 

 42 

Decizia nr. 3696 din 24 octombrie 2008 (65) 303 

Inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate în raport 
cu succesiunea în timp a legii în materia 
contenciosului administrativ 

 43 

Decizia nr. 3198 din 21 iunie 2007 (41) 183 

Excepţie de nelegalitate – obiect principal al acţiunii 
în contencios administrativ. Inadmisibilitate 

 44 

Decizia nr. 1182 din 23 februarie 2007 (6) 29 

Excepţie de nelegalitate invocată cu privire la un act 
emis ulterior actului ce formează obiectul litigiului în 
fond. Inadmisibilitate 

 45 

Decizia nr. 26 din 9 ianuarie 2008 (87) 396 

Acţiune în anularea unui act administrativ. 
Invocarea excepţiei de nelegalitate cu privire la 
acelaşi act, în temeiul art. 4 din Legea nr. 554/2004, 
de acelaşi autor, în cadrul unui dosar civil disjuns. 
Inadmisibilitate 

 46 

Decizia nr. 935 din 6 martie 2008 (101) 456 
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Abrogarea actului administrativ cu caracter 
normativ pe parcursul soluţionării excepţiei de 
nelegalitate 

 47 

Decizia nr. 3585 din 27 septembrie 2007 (58) 274 

Excepţie de nelegalitate invocată în faţa instanţei de 
contencios administrativ competente să o 
soluţioneze. Soluţionarea excepţiei de nelegalitate 
prin încheiere interlocutorie. Admisibilitatea 
recursului 

 48 

Decizia nr. 3519 din 25 septembrie 2007 (53) 253 

Respingerea excepţiei de nelegalitate ca inadmisibilă 
de către instanţa de contencios administrativ. 
Obligaţia instanţei de a pune în discuţia părţilor, cu 
ocazia dezbaterilor, aspectele de admisibilitate a 
excepţiei 

 49 

Decizia nr. 3350 din 25 iulie 2007 (45) 216 

Cerere de revizuire formulată în temeiul art. III din 
Legea nr. 262/2007 

 50 

Decizia nr. 3185 din 30 septembrie 2008 (134) 640 

II. Excepţii de nelegalitate invocate cu privire  
la acte administrative 

A. Acte aparţinând autorităţilor publice autonome 
Instrucţiunea nr. 3/2004 a Consiliului Naţional al 
Audiovizualului (excepţie respinsă) 

 1 

Decizia nr. 2459 din 13 iunie 2008 (120) 572 

Ordinul nr. 65/2004 al preşedintelui Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea 
Regulamentului nr. 13/2004 privind emitenţii şi 
operaţiunile cu valori mobiliare 
(art. 140 – excepţie respinsă) 

 2 

Decizia nr. 2068 din 18 aprilie 2007 (21) 93 

Decizia nr. 1074/2004 a Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Comunicaţii privind implementarea 
serviciului universal în sectorul comunicaţiilor 
electronice (excepţie respinsă) 

 3 

Decizia nr. 488 din 26 ianuarie 2007 (2) 5 

4 Ordinul nr. 3108/2004 al preşedintelui Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea 
Normelor privind aplicarea legii în domeniul 
asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru 
pagube produse terţilor prin accidente de 
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autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru 
practicarea asigurării obligatorii de răspundere 
civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente 
de autovehicule [Norme, art. 4 lit. c) – excepţie 

admisă] 
Decizia nr. 1292 din 27 martie 2008 (103) 467 

Instrucţiunea nr. 1 din 11 octombrie 2005 a 
Consiliului Naţional al Audiovizualului privind 
Metodologia de aplicare a Deciziei C.N.A.  
nr. 519/2005 privind asigurarea informării corecte şi 
a pluralismului (excepţie admisă) 

 5 

Decizia nr. 283 din 18 ianuarie 2007 (1) 1 

Decizia nr. 1480/2005 a preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei (excepţie respinsă) 

 6 

Decizia nr. 2411 din 11 iunie 2008 (119) 568 

Decizia nr. 2/2006 a preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal pentru aprobarea Procedurii 
de efectuare a investigaţiilor şi a controalelor 
prealabile, a modelului legitimaţiei de control, a 
modelului de împuternicire, a modelului  
procesului-verbal de constatare şi a modelului de 
înştiinţare de plată (excepţie respinsă) 

 7 

Decizia nr. 1188 din 23 februarie 2007 (7) 31 

Dispunerea de măsuri nr. 2/2006, emisă de Comisia 
Naţională a Valorilor Mobiliare (excepţie respinsă) 

 8 

Decizia nr. 2535 din 18 iunie 2008 (122) 578 

Ordinul nr. 23/2006 al preşedintelui Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea 
Regulamentului privind emitenţii şi operaţiunile cu 
valori mobiliare [Regulament, art. 87 alin. (4) lit. d), 
art. 135 şi art. 137 – excepţii respinse] 

 9 

Decizia nr. 3927 din 17 octombrie 2007 (67) 
Decizia nr. 4865 din 13 decembrie 2007 (82) 

313 
374 

B. Hotărâri ale Guvernului 

H.G. nr. 455/1990 privind unele măsuri pentru 
personalul didactic din învăţământul superior de 
medicină şi farmacie  
[art. unic alin. (3) – excepţie respinsă] 

 10 

Decizia nr. 1173 din 23 februarie 2007 (4) 16 
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H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea 
unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu 
capital de stat (art. 1-8 – excepţie respinsă) 

 11 

Decizia nr. 1156 din 20 martie 2008 (102) 460 

H.G. nr. 20/1996 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 
pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului (Norme metodologice,  
art. 6 – excepţie respinsă) 

 12 

Decizia nr. 4538 din 4 decembrie 2008 (139) 660 

H.G. nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 
50% la tarifele pentru transportul local în comun, de 
suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul 
intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază 
elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din 
învăţământul particular acreditat, modificată prin 
H.G. nr. 1367/20036 şi H.G. nr. 1468/2005  
[art. 5 alin. (4) – excepţie respinsă] 

 13 

Decizia nr. 3579 din 26 septembrie 2007 (57) 269 

H.G. nr. 3/1997 privind unele măsuri de constituire a 
Fondului de pensii şi asigurări sociale ale 
agricultorilor în raport cu dispoziţiile art. 5 alin. (4) 
din Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor şi cu 
principiul ierarhiei actelor normative  
[art. 2 alin. (1) – excepţie respinsă] 

 14 

Decizia nr. 3079 din 15 iunie 2007 (36) 165 

H.G. nr. 251/1999 privind condiţiile de autorizare, 
organizare şi exploatare a jocurilor de noroc. 
Legalitatea prevederilor privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor stabilite de Guvern prin 
hotărâre (art. 81 şi art. 82 – excepţie respinsă) 

 15 

Decizia nr. 1 din 8 ianuarie 2008 (85) 390 

H.G. nr. 71/2000 pentru aprobarea metodologiilor 
privind utilizările prestaţiilor artistice muzicale 
fixate pe fonograme şi a tabelelor cuprinzând 
drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi 
sau executanţi şi producătorilor de fonograme 
(excepţie respinsă) 

 16 

Decizia nr. 4711 din 4 decembrie 2007 (79) 
 

362 
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H.G. nr. 1114/2001 pentru aprobarea Regulamentului 
de aplicare a Codului vamal al României [Regulament, 

art. 284 şi art. 286 alin. (5) – excepţie respinsă] 

 17 

Decizia nr. 2172 din 29 mai 2008 (115) 527 

H.G. nr. 1188/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind recalcularea pensiilor militare 
de stat, republicată [Norme metodologice, art. 3 alin. (1) 
lit. a) pct. 5 din Anexele nr. 1-3 – excepţie respinsă] 

 18 

Decizia nr. 2241 din 2 iunie 2008 (116) 531 

H.G. nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de 
muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii 
speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele 
militare în activitate (art. 2 şi art. 4 – excepţie respinsă) 

 19 

Decizia nr. 3543 din 25 septembrie 2007 (54) 261 

H.G. nr. 1315/2001 privind măsuri suplimentare de 
recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii 
(art. 3 – excepţie respinsă) 

 20 

Decizia nr. 1941 din 4 aprilie 2007 (17) 76 

H.G. nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă [Norme metodologice, 
 art. 45 alin. (2) – excepţie respinsă] 

 21 

Decizia nr. 2736 din 29 mai 2007 (32) 150 

H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 
privind privatizarea societăţilor comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a  
Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării (excepţie inadmisibilă) 

 22 

Decizia nr. 3198 din 21 iunie 2007 (41) 183 

H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 
(Norme metodologice, art. 80 pct. 22 – excepţie 

respinsă) 

 23 

Decizia nr. 3376 din 14 august 2007 (49) 234 

H.G. nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari [Norme metodologice,  
art. 18 alin. (6) – excepţie respinsă] 

 24 

Decizia nr. 4175 din 1 noiembrie 2007 (72) 337 
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H.G. nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989 (Norme metodologice, Capitolul II  
pct. 1.4 lit. B ultimul alineat – excepţie admisă; Norme, 

pct. 13.1, pct. 20.6, pct. 46.3 – excepţii respinse) 

 25 

Decizia nr. 176 din 15 ianuarie 2007 (142) 
Decizia nr. 3373 din 14 august 2007 (143) 
Decizia nr. 3042 din 23 septembrie 2008 (145) 
Decizia nr. 3544 din 25 septembrie 2007 (143) 
Decizia nr. 3750 din 4 octombrie 2007 (144) 

676 

680 
695 

680 
688 

H.G. nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului 
privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice 
de interes public [Regulament, art. 32, art. 33 alin. (1) 

şi (3), art. 37 şi art. 40 – excepţie respinsă] 

 26 

Decizia nr. 230 din 23 ianuarie 2008 (93) 419 

H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003  
privind Codul fiscal (Norme metodologice, pct. 25,  
pct. 26, pct. 95

1
 – excepţii respinse) 

 27 

Decizia nr. 3545 din 26 septembrie 2007 (55) 
Decizia nr. 486 din 8 februarie 2008 (95) 

264 
426 

H.G. nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor 
privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul 
circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat 
lemn rotund [Norme, art. 4 alin. (1) lit. g) teza a II-a – 

excepţie respinsă] 

 28 

Decizia nr. 3449 din 19 septembrie 2007 (52) 249 

H.G. nr. 498/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind echivalarea stagiului efectuat 
în funcţii militare şi funcţii specifice poliţiei, în 
cadrul structurilor Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, cu stagiul în funcţii civile (Norme 
metodologice, Anexa nr. 9 – excepţie admisă) 

 29 

Decizia nr. 2513 din 17 iunie 2008 (121) 575 

H.G. nr. 691/2004 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice privind recalcularea 
pensiilor militare de stat, aprobate prin  
H.G. nr. 1188/2001 (art. I pct. 1 – excepţie respinsă) 

 30 

Decizia nr. 2336 din 4 mai 2007 (27) 
 

125 
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H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii 
cu destinaţia de cabinete medicale (art. 1 – excepţie 

admisă) 

 31 

Decizia nr. 3352 din 25 iulie 2007 (46) 
Decizia nr. 1361 din 1 aprilie 2008 (104) 

219 

476 

H.G. nr. 1011/2004 privind instituirea unei măsuri 
de salvgardare la importul de grâu de consum 
originar din Republica Moldova (excepţie respinsă) 

 32 

Decizia nr. 3006 din 23 septembrie 2008 (131) 626 

H.G. nr. 1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor 
de evaluare în vederea recalculării pensiilor din 
sistemul public, stabilite în fostul sistem al 
asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei 
anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu 
principiile Legii nr. 19/2000 [Norme metodologice, 

art. 11, art. 2 alin. (3) şi (4) – excepţie respinsă] 

 33 

Decizia nr. 3372 din 14 august 2007 (48) 
Decizia nr. 3952 din 18 octombrie 2007 (68) 

230 

315 

H.G. nr. 1643/2004 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 94/2004 
privind reglementarea unor măsuri financiare, 
referitoare la măsuri de finalizare a aplicării Legii  
nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la 
Craiova la 7 septembrie 1940, republicată  
[Norme metodologice, art. 8 alin. (4) – excepţie admisă] 

 34 

Decizia nr. 1836 din 29 martie 2007 (14) 56 

H.G. nr. 2185/2004 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 
art. 6 din O.G. nr. 15/1996 privind întărirea 
disciplinei financiar-valutare [Norme metodologice, 

pct. 7, pct. 8 alin. (2) – excepţie respinsă] 

 35 

Decizia nr. 1980 din 13 aprilie 2007 (18) 
Decizia nr. 2 din 8 ianuarie 2008 (86) 

79 

392 

36 H.G. nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 
elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
acte normative spre adoptare [Regulament, art. 28 
alin. (3), devenit art. 35 alin. (3) în forma republicată – 

excepţie respinsă] 
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Decizia nr. 2510 din 16 mai 2007 (29) 
Decizia nr. 3626 din 28 septembrie 2007 (61) 

134 
287 

H.G. nr. 263/2005 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea 
pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind 
Statutul judecătorilor şi al procurorilor, cu 
modificările ulterioare [Norme, art. 14 alin. (1), (2) şi 
(3) şi Anexa nr. 6, exemplul 4 – excepţie respinsă] 

 37 

Decizia nr. 1258 din 28 februarie 2007 (8) 35 

H.G. nr. 376/2005 privind aprobarea Listei 
cuprinzând echipamentul complex pentru 
procesarea deşeurilor siderurgice, scutit de la plata 
taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată 
(excepţie respinsă) 

 38 

Decizia nr. 4611 din 10 decembrie 2008 (140) 667 

H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura de constituire, atribuţiile şi 
funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privată asupra terenurilor, a 
modelului şi modului de atribuire a titlurilor de 
proprietate, precum şi punerea în posesie a 
proprietarilor [Regulament, art. 27 alin. (3) – excepţie 
admisă; art. 39 alin. (5) – excepţie respinsă] 

 39 

Decizia nr. 1850 din 13 mai 2008 (109) 
Decizia nr. 2916 din 6 iunie 2007 (34) 

495 
157 

H.G. nr. 1016/2005 pentru modificarea şi 
completarea H.G. nr. 977/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Timiş 
(excepţie admisă) 

 40 

Decizia nr. 2821 din 12 august 2008 (125) 597 

H.G. nr. 1095/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Titlului VII „Regimul 
stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor 
preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente (excepţie respinsă) 

 41 

Decizia nr. 3224 din 26 iunie 2007 (44) 206 

42 H.G. nr. 1825/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor  
O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului [Normele metodologice, 
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art. 29
1
 alin. (1) – excepţie respinsă; Normele 

metodologice, art. 2 – excepţie admisă] 

Decizia nr. 1130 din 22 februarie 2007 (3) 
Decizia nr. 1947 din 4 aprilie 2007 (3) 
Decizia nr. 204 din 22 ianuarie 2008 (90) 

11 
11 

405 

H.G. nr. 35/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de 
cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei 
prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi 
producţie agricolă din domeniul zootehniei [art. 2 
alin. (4) şi Anexa nr. 9

d
 – excepţie admisă] 

 43 

Decizia nr. 3722 din 4 octombrie 2007 (66) 309 

H.G. nr. 768/2006 privind acordarea în anul 2006 a 
sprijinului financiar pentru înfiinţarea de plantaţii 
viticole, pomicole şi de arbuşti fructiferi [art. 4 lit. f) 
partea finală – excepţie admisă] 

 44 

Decizia nr. 1744 din 15 aprilie 2008 (108) 492 

H.G. nr. 1025/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.  
nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului [Norme metodologice, art. 2, art. 3 
şi art. 21 lit. e) – excepţie admisă] 

 45 

Decizia nr. 1130 din 22 februarie 2007 (3) 
Decizia nr. 1947 din 4 aprilie 2007 (3) 
Decizia nr. 1552 din 9 aprilie 2008 (106) 

11 
11 

483 

H.G. nr. 1033/2006 privind înfiinţarea SC F.P. SA, 
prin reorganizarea prin divizarea parţială a SC 
U.P.S. SA, filială a Companiei Naţionale R. SA 
(excepţie respinsă) 

 46 

Decizia nr. 2071 din 18 aprilie 2007 (22) 98 

H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (Regulament, 
Anexa I

A
, art. 180 – excepţie respinsă) 

 47 

Decizia nr. 885 din 5 martie 2008 (100) 453 

H.G. nr. 1552/2006 privind reorganizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor  
(art. 9 – excepţie respinsă) 

 48 

Decizia nr. 3585 din 27 septembrie 2007 (58) 274 

H.G nr. 1852/2006 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată  
(art. 1 – excepţie respinsă) 

 49 

Decizia nr. 205 din 22 ianuarie 2008 (91) 411 
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H.G. nr. 636/2007 privind declararea stării de 
calamitate naturală în agricultură pentru culturile 
însămânţate în toamna anului 2006 şi în primăvara 
anului 2007, precum şi pentru stabilirea nivelului 
maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire, 
modificată şi completată prin H.G. nr. 1202/2007 
(art. 2 – excepţie respinsă) 

 50 

Decizia nr. 3007 din 23 septembrie 2008 (132) 630 

C. Hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii 

Hotărârea nr. 152/2006 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului de admitere în magistratură, precum şi 
procedura de numire în funcţiile de judecător şi 
procuror, fără concurs [Regulament, art. 20 alin. (5) – 

excepţie respinsă] 

 51 

Decizia nr. 585 din 15 februarie 2008 (96) 430 

Hotărârea nr. 193/2006 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii pentru aprobarea 
Regulamentului privind transferul şi detaşarea 
judecătorilor şi procurorilor, delegarea 
judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor 
în alte funcţii de conducere, precum şi numirea 
judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor 
în funcţia de judecător [Regulament, art. 2 alin. (3) – 
excepţie respinsă] 

 52 

Decizia nr. 76 din 10 ianuarie 2008 (88) 399 

D. Acte ale conducătorilor instituţiilor şi organelor 
 de specialitate ale administraţiei publice centrale 

Ordinul nr. 440/1995 al ministrului de interne 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul 
şcolarizării suportate de Ministerul de Interne şi 
recuperarea acestora de la persoanele care nu îşi 
respectă angajamentele încheiate (excepţie respinsă) 

 53 

Decizia nr. 3519 din 25 septembrie 2007 (53) 253 

54 Ordinul comun nr. 407/991/1999 al ministrului 
transporturilor şi ministrului de interne, pentru apro-
barea Normelor privind autorizarea şi efectuarea 
transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu 
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dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime 
prevăzute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor (Norme, art. 39 – excepţie respinsă) 

Decizia nr. 3310 din 7 octombrie 2008 (136) 649 

Ordinul nr. 760/1999 al ministrului justiţiei pentru 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 
[Norme metodologice, art. 5 alin. (1) şi (3),  

art. 6 alin. (1) lit. a), art. 7 – excepţii respinse] 

 55 

Decizia nr. 2246 din 26 aprilie 2007 (24) 
Decizia nr. 2726 din 25 mai 2007 (24) 
Decizia nr. 3098 din 15 iunie 2007 (24) 

105 

105 
105 

Instrucţiunile nr. 830 din 26 februarie 1999 ale 
ministrului de interne privind răspunderea 
materială a militarilor pentru pagubele produse 
Ministerului de Interne  
(pct. 11, 152, 209, 119 şi 232 – excepţii respinse) 

 56 

Decizia nr. 3519 din 25 septembrie 2007 (53) 
Decizia nr. 2109 din 27 mai 2008 (114) 

253 
521 

Ordinul nr. 2628/1999 al ministrului justiţiei pentru 
aprobarea Statutului Corpului executorilor bancari 
(excepţie respinsă) 

 57 

Decizia nr. 4494 din 21 noiembrie 2007 (76) 351 

Ordinul nr. 74/2000 al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea 
Normelor privind modul de încasare a contribuţiilor 
la asigurările sociale de sănătate  

(Norme, prevederile lit. B – „Contribuţia  
asiguraţilor” – excepţie respinsă) 

 58 

Decizia nr. 1722 din 2 martie 2007 (12) 52 

Ordinul nr. 236 din 30 martie 2000 al ministrului 
sănătăţii (art. 3 şi ar. 4 – excepţie respinsă) 

 59 

Decizia nr. 4034 din 23 octombrie 2007 (70) 326 

Ordinul nr. 340/2001 al ministrului muncii şi 
solidarităţii sociale pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
(Norme, lit. A, pct. 8 alin. (1) şi (2) – excepţie admisă; 
Norme, lit. B pct. II.3 şi Anexa nr. 9 – excepţie respinsă) 

 60 

Decizia nr. 2159 din 24 aprilie 2007 (23) 
Decizia nr. 3578 din 26 septembrie 2007 (23) 

100 

100 
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Ordinul nr. 626/2001 al ministrului sănătăţii pentru 
aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi 
autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a 
Condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora, 
astfel cum au fost modificate prin Ordinul 
ministrului sănătăţii nr. 1199/2004 [Norme, art. 14 

alin. (3) – excepţie admisă] 

 61 

Decizia nr. 3222 din 25 iunie 2007 (43) 192 

Norma-cadru emisă de Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor privind întocmirea 
documentaţiei pentru suprafeţele însămânţate în 
toamna anului 2002 şi calamitate total şi asigurate 
conform art. 5 din Legea nr. 381/2002 (excepţie 

respinsă) 

 62 

Decizia nr. 850 din 29 februarie 2008 (99) 443 

Ordinul nr. 37/2002 al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor privind informaţiile de interes public şi 
secretele de serviciu (Anexa nr. 3, pct. 20 – excepţie 

admisă) 

 63 

Decizia nr. 3606 din 27 septembrie 2007 (60) 281 

Ordinul nr. 726/2002 al ministrului sănătăţii şi 
familiei privind criteriile pe baza cărora se stabileşte 
gradul de handicap pentru adulţi şi se aplică măsurile 
de protecţie specială a acestora (excepţie respinsă) 

 64 

Decizia nr. 714 din 22 februarie 2008 (97) 434 

Ordinului comun nr. 32-200/2003 emis de 
Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului şi Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate (excepţie inadmisibilă) 

 65 

Decizia nr. 3198 din 21 iunie 2007 (41) 183 

Ordinul nr. 218/2003 al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind reîncadrarea funcţionarilor 
publici [art. 5 alin. (1) – excepţie respinsă] 

 66 

Decizia nr. 803 din 28 februarie 2008 (98) 439 

67 Ordinul comun nr. 972/5572/2003 al ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului şi 
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind 
acordarea facilităţilor de transport pe calea ferată şi 
cu metroul pentru elevii şi studenţii din învăţă-
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mântul universitar de stat şi particular acreditat, 
cursuri de zi, care reglementează acordarea 
facilităţilor de transport pe calea ferată şi cu metroul 
pentru studenţii din învăţământul universitar şi în 
raport cu criterii de vârstă (excepţie respinsă) 

Decizia nr. 3579 din 26 septembrie 2007 (57) 269 

Instrucţiunile nr. 1008/220/2003, emise de Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handi-
cap, privind aplicarea art. 43 alin. (2) din O.U.G.  
nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea 
în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002 
[art. 5 alin. (1) – excepţie admisă] 

 68 

Decizia nr. 1903 din 4 mai 2008 (110) 503 

Ordinul nr. 1137/2003 al ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului (excepţie respinsă) 

 69 

Decizia nr. 2008 din 16 aprilie 2007 (20) 87 

Ordinul nr. 1170/2003 al ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii  
nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi 
[Norme metodologice, art. 11 lit. e) – excepţie respinsă] 

 70 

Decizia nr. 209 din 22 ianuarie 2008 (92) 415 

Ordinul nr. 74/2004 al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Resurse Minerale pentru 
aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de 
raportare şi de calcul al valorii producţiei şi 
redevenţei miniere datorate de către titularii actelor 
de dare în administrare sau de concesiune 
[Instrucţiuni, pct. B.2 lit. a) teza I – excepţie respinsă] 

 71 

Decizia nr. 1602 din 15 martie 2007 (10) 42 

Ordinul comun nr. 137/3.455/225.758/2004 emis de 
ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, 
ministrul afacerilor externe şi ministrul economiei şi 
comerţului pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
O.U.G. nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a 
membrilor personalului diplomatic şi consular 
[Norme, pct. 7 – excepţie respinsă; pct. 14 alin. (2) teza 

finală – excepţie admisă] 

 72 

Decizia nr. 3630 din 28 septembrie 2007 (62) 
Decizia nr. 4097 din 25 octombrie 2007 (71) 

291 

332 
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Ordinul nr. 259/2004 al preşedintele Autorităţii Naţio-
nale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodărie Comunală pentru aprobarea Normelor 
privind autorizarea în domeniul montării şi exploa-
tării sistemelor de repartizare a costurilor pentru 
încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip 
condominiu [Norme, art. 11 alin. (1) – excepţie admisă] 

 73 

Decizia nr. 2292 din 2 mai 2007 (26) 122 

Ordinul nr. 300/2004 al ministrului administraţiei şi 
internelor privind activitatea de management 
resurse umane în unităţile Ministerului 
Administraţiei şi Internelor (art. 45 – excepţie 

respinsă) 

 74 

Decizia nr. 2510 din 16 mai 2007 (29) 134 

Ordinul nr. 400/2004 al ministrului administraţiei şi 
internelor privind regimul disciplinar al 
personalului din Ministerul Administraţiei şi 
Internelor [art. 40 alin. (1), art. 54 alin. (2) – excepţii 
respinse] 

 75 

Decizia nr. 2543 din 18 iunie 2008 (123) 586 

Ordinul nr. 876/2004 al ministrului mediului şi 
gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de 
autorizare a activităţilor cu impact semnificativ 
asupra mediului [Procedură, art. 10 alin. (1) şi (2) – 
excepţie respinsă] 

 76 

Decizia nr. 2899 din 17 septembrie 2008 (126) 603 

Ordinul nr. 1365/2004 al ministrului finanţelor 
publice, pentru aprobarea Deciziei Comisiei 
Centrale Fiscale nr. 5/2004 pentru aprobarea 
soluţiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi 
referitoare la taxa pe valoarea adăugată şi probleme 
de procedură fiscală (Decizia Comisiei Centrale 
Fiscale, pct. 3 – excepţie admisă) 

 77 

Decizia nr. 2382 din 8 mai 2007 (28) 131 

Ordinul nr. 5260/2004 al ministrului educaţiei şi 
cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind 
mişcarea personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar [art. 47 alin. (1) – excepţie respinsă] 

 78 

Decizia nr. 2248 din 26 aprilie 2007 (25) 118 

79 Normele tehnice nr. 5388/2004 emise de Casa 
Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări 
Sociale în aplicarea Normelor metodologice aprobate 
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prin H.G. nr. 1550/2004 (pct. A.1.2, pct. A.1.3,  
pct. A.4 – excepţie respinsă) 

Decizia nr. 1888 din 30 martie 2007 (16) 
Decizia nr. 3952 din 18 octombrie 2007 (68) 
Decizia nr. 4349 din 13 noiembrie 2007 (16) 

66 
315 

66 

Ordinul nr. 5470/2004 al ministrului educaţiei şi 
cercetării pentru aprobarea Metodologiei de 
fundamentare a cifrei de şcolarizare şi de stabilire a 
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat pentru anul şcolar 2006-2007 (excepţie respinsă) 

 80 

Decizia nr. 3379 din 14 august 2007 (50) 240 

Ordinul nr. 484/2005 al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind 
unele măsuri de informare a consumatorilor de către 
agenţii economici care desfăşoară activităţi de 
schimb valutar (excepţie respinsă) 

 81 

Decizia nr. 3371 din 14 august 2007 (47) 
Decizia nr. 4440 din 16 noiembrie 2007 (75) 

226 

348 

Ordinul nr. 585/2005 al ministrului finanţelor 
publice pentru aprobarea modelelor unor formulare 
utilizate în domeniul colectării creanţelor  
fiscale (art. 1 pct. 34 – excepţie respinsă) 

 82 

Decizia nr. 4084 din 13 noiembrie 2008 (137) 653 

Ordinului nr. 721/2005 al ministrului sănătăţii 
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 
sporurilor la salariile de bază în conformitate cu 
prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 115/2004, 
aprobată cu modificări şi completări prin  
Legea nr. 125/2005 (excepţie respinsă) 

 83 

Decizia nr. 4756 din 16 decembrie 2008 (141) 673 

Ordinul nr. 732/2005 al ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale privind aprobarea 
Listei denumirilor de origine controlată (DOC) 
pentru vinurile liniştite, a Listei denumirilor de 
origine controlată (DOC) pentru vinurile spumante, 
a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile 
liniştite, a Listei indicaţiilor geografice pentru 
vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în 
România, şi a Listei menţiunilor tradiţionale ale 
vinurilor (Anexa nr. 1, pct. III.18 – excepţie respinsă) 

 84 

Decizia nr. 4891 din 14 decembrie 2007 (83) 
 

380 
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Ordinul nr. 738/C/2005 al ministrului justiţiei 
referitoare la neaplicarea, începând cu 5 mai 2005, a 
majorărilor prevăzute de H.G. nr. 403/ 2001 
(excepţie respinsă) 

 85 

Decizia nr. 2541 din 16 mai 2007 (30) 140 

Ordinul nr. 1388/C/2005 al ministrului justiţiei 
referitor la stabilirea, pentru perioada 1 ianuarie 
2003 – 5 mai 2005, a salariilor de bază pentru 
personalul auxiliar de specialitate din organele 
autorităţii judecătoreşti pe baza valorii de referinţă 
sectorială prevăzute de lege pentru funcţiile de 
demnitate publică alese şi numite din cadrul 
autorităţii legislative şi executive (excepţie respinsă) 

 86 

Decizia nr. 1178 din 23 februarie 2007 (5) 21 

Ordinul nr. 1430/2005 al ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii [Norme metodologice; art. 53 alin. (3), 

art. 69 alin. (4) lit. a) – excepţii respinse; 
art. 77 – excepţie admisă] 

 87 

Decizia nr. 330 din 19 ianuarie 2007 (117) 
Decizia nr. 703 din 6 februarie 2007 (117) 
Decizia nr. 2294 din 4 iunie 2008 (117) 

535 
535 

535 

Ordinul nr. 5098/2005 al ministrului educaţiei şi 
cercetării pentru aprobarea Sistemului de evaluare 
privind conferirea titlului de profesor universitar 
(excepţie respinsă) 

 88 

Decizia nr. 1972 din 16 mai 2008 (113) 514 

Ordinul nr. 5099/2005 al ministrului educaţiei şi 
cercetării pentru aprobarea Sistemului de evaluare 
privind conferirea titlului de conferenţiar 
universitar (excepţie respinsă) 

 89 

Decizia nr. 1972 din 16 mai 2008 (113) 514 

Avizul nr. 12822 din 13 mai 2005 emis de Ministerul 
Mediului şi Gospodăririi Apelor (excepţie respinsă) 

 90 

Decizia nr. 4611 din 10 decembrie 2008 (140) 667 

Autorizaţia de pescuit comercial seria AP nr. 040 din 
24 februarie 2006 eliberată de Autoritatea Naţională 
pentru Pescuit şi Acvacultură (excepţie admisă) 

 91 

Decizia nr. 3955 din 18 octombrie 2007 (69) 
Decizia nr. 1682 din 17 aprilie 2008 (107) 

320 

488 
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Ordinul nr. 123/2006 al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind 
informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi 
informaţiile exceptate de la comunicare (Anexa nr. 2; 
pct. 2, 11 şi 22 din Anexa nr. 3 – excepţie respinsă) 

 92 

Decizia nr. 330 din 29 ianuarie 2008 (94) 423 
Ordinul nr. 196/2006 al ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind avizarea şi autorizarea 
funcţionării ocoalelor silvice pentru gospodărirea 
pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice şi 
juridice şi a celor proprietate publică aparţinând 
unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru 
autorizarea personalului silvic [Instrucţiuni, art. 10 
alin. (4) lit. a) – excepţie admisă] 

 93 

Decizia nr. 4896 din 18 decembrie 2007 (84) 384 
Ordinul nr. 227/2006 al preşedintelui Casei Naţio-
nale de Asigurări de Sănătate (excepţie respinsă) 

 94 

Decizia nr. 4683 din 4 decembrie 2007 (78) 359 
Ordinul nr. 1122/2006 al ministrului internelor şi 
reformei administrative pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind stabilirea cheltuielilor de 
întreţinere pe timpul şcolarizării (excepţie respinsă) 

 95 

Decizia nr. 2109 din 27 mai 2008 (114) 521 

Ordinul nr. 3142/2006 al ministrului educaţiei şi 
cercetării pentru aprobarea Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea unor funcţii de conducere, modificată şi 
completată prin Ordinul ministrului educaţiei şi 
cercetării nr. 5617/2006 [Metodologie, art. 2 alin. (1) 
lit. f) – excepţie admisă] 

 96 

Decizia nr. 4557 din 23 noiembrie 2007 (77) 355 
Ordinul nr. 3351/2006 al ministrului educaţiei şi 
cercetării privind aprobarea Metodologiei de calcul 
al salariilor personalului didactic din învăţământul 
de stat, în vederea determinării diferenţelor salariale 
pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 şi 
a Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării  
nr. 3541/2006 pentru aprobarea metodologiilor de 
calcul al drepturilor salariale care se acordă 
personalului didactic încadrat pe funcţiile cuprinse 
în anexele la O.G. nr. 4/2006 (excepţie respinsă) 

 97 

Decizia nr. 2823 din 31 mai 2007 (33) 153 
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Ordinul nr. 92/2007 al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru 
aprobarea Normei privind unele măsuri de infor-
mare a consumatorilor, persoane fizice, de către 
operatorii economici prestatori de servicii în cadrul 
contractelor preformulate folosite de către aceştia 
[Norme, art. 4 lit. d) – excepţie admisă] 

 98 

Decizia nr. 4730 din 5 decembrie 2007 (80) 368 

Decizia nr. 456/2007 emisă de Comisia de aplicare a 
O.U.G. nr. 214/1999 din cadrul Ministerului Justiţiei 
(excepţie admisă) 

 99 

Decizia nr. 3122 din 25 septembrie 2008 (133) 635 

E. Certificate de atestare  
a dreptului de proprietate 

Certificat de atestare a dreptului de proprietate 
asupra terenurilor emis de Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei seria M 07 nr. 1384 din 4 iunie 1996 
(excepţie inadmisibilă) 

 100 

Decizia nr. 3100 din 15 iunie 2007 (39) 176 

Certificat de atestare a dreptului de proprietate 
asupra terenurilor seria M 07 nr. 2985 din 5 martie 
2004, emis de fostul Minister al Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi Mediului (excepţie respinsă) 

 101 

Decizia nr. 3696 din 24 octombrie 2008 (65) 303 

Certificat de atestare a dreptului de proprietate 
Seria M 07 nr. 3066 din 14 iunie 2005, emis 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale (excepţie admisă) 

 102 

Decizia nr. 4311 din 8 noiembrie 2007 (73) 342 

Certificat de atestare a dreptului de proprietate seria 
M 07 nr. 3113 din 25 mai 2006, emis de Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
(excepţie admisă) 

 103 

Decizia nr. 3251 din 2 octombrie 2008 (135) 645 

 

 


