
Lista indicativă acte normative utile 

 

Legea Nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 

Legea nr. 31/1990, Legea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr. 566/2004 Legea cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice 

Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investitii și lucrări de intervenții 

Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală şi de la bugetul de stat. 

Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale , cu modificările și completările 

ulterioare 

Ordonanța 92/2003 privind codul de procedura fiscala, republicata cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice şi private, cu modificările și completările ulterioare 

Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 

precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare 

Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Ordinul nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 

Ordinul nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate 

românești 

Ordinul nr. 181/2012  pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi 

certificare în agricultura ecologică 

 Ordinul nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura 

ecologică   


