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BIBLIOGRAFIE 

 

1. Constituţia României, republicata; 
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi ancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

5. Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia 
publica 

6. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

Tematica 

1. Constituția României, republicată: 
•  Titlul II, Capitolul II „Drepturile și libertățile fundamentale"; 
•  Titlul II, Capitolul III „îndatoririle fundamentale"; 
•  Titlul III, Capitolul V, Sectiunea a 2-a „Administratia publică locală". 
2. Ordonanta Guvemului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea 
tuturor formelor de discriminare, rerepublicată, cu modificările 
completările ulterioare: 

•Capitolul II, Sectiunea I „Egalitatea în activitatea economică și în 

materie de angajare și profesie" 

•Capitolul II, Secțiunea a II-a „Accesul la serviciile publice administrative 

și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități" 
3.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între 
femei și bărbati, (r3), cu modificările și completările ulterioare. 
• Capitolul II „Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 
în domeniul muncii"; 
• Capitolul IV „Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce 
priveste participarea la luarea deciziei". 
4. Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 57/2019, cu modificarile   
completăle ulterioare; 
• Partea a VI-a, Titlul I "Dispozitii generale"; 
• Partea a VI-a, Titlul II "Statutul functionarilor publici". 

5. Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica: 
Capitolul I Dispoziții generale; 

Capitolul II „Proceduri privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal 

constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a 

deciziilor”. 

6. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și 
completările ulterioare. 

CAP. II Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public 
 


