
 
                                                           
         
 
 

BIBLIOGRAFIA 
pentru concursul de ocupare a două posturi vacante de consilier juridic în cadrul 

Serviciului Contencios și Acte Interne din cadrul Direcției Juridice, Secretariat 
General 

 

 

 
a. LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE ȘI AL 

SERVICIILOR POȘTALE 
 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată, cu modificări și completări, 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.140/2012, cu modificările și 
completările ulterioare; 

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale, aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 187/2013; 

5. Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii 
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării 
reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
b. DREPT PROCESUAL CIVIL 
 
6. Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

 c. DREPT ADMINISTRATIV 
 

7. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
9. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, cu 

modificări şi completări, prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
d. DREPTUL MUNCII 
 
10. - Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  
11. - Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 



 
 
 

e. DREPT PROCESUAL FISCAL 
 
12. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

f. LEGISLAȚIE ÎN MATERIA INSOLVENȚEI 
 

13. - Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
NOTE: 

a. Bibliografia de concurs vizează exclusiv proba scrisă; 
b. Scopul examinării candidaţilor nu este de a evalua capacitatea de a prezenta fidel 

dispoziţiile actelor normative, ci existenţa unor cunoştinţe de bază atât în domeniul 
dreptului, în general, cât şi în ceea ce priveşte domeniul de activitate al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care să le permită 
rezolvarea în mod complet, corect şi operativ a problemelor practice ce survin în 
activităţile de contencios și acte interne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


