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ACTE NORMATIVE ŞI DOCUMENTE CARE TREBUIE CUNOSCUTE ÎN
VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI PENTRU DOBÂNDIREA DREPTULUI DE
SEMNĂTURĂ PENTRU DOCUMENTAŢII DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI
URBANISM
A. Acte normative în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului:
1. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu completările şi
modificările ulterioare, inclusiv Legea nr. 324/2015;
2. Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN):
- Secţiunea I- Căi de comunicaţie: Legea nr. 71/ 1996 modificată şi completată cu Legea
nr.363/2006.
- Secţiunea II- Apa: Legea nr.171/ 1997 actualizată cu Legea 20/2006.
- Secţiunea III- Zone protejate: Legea nr.5/ 2000.
- Secţiunea IV- Reţeaua de localităţi: Legea nr. 351/ 2001 modificată şi completată prin
Legea nr. 106/2010.
- Secţiunea V- Zone de risc natural: Legea nr. 575/ 2001.
- Secţiunea a VIII - zone cu resurse turistice: Lege nr. 190 din 26/05/2009 pentru aprobarea
OUG 142 /2008
3. H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu
completările si modificările ulterioare (HGR nr. 855/2001 - MO nr. 856/2002, Partea I).
4. ORDINUL MLPAT nr. 13N/1999, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de
elaborare si conţinutul - cadru al Planului Urbanistic General”
5. ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea si
aprobarea regulamentelor locale de urbanism”
6. ORDINUL MLPAT nr. 37/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de
elaborare si conţinutul - cadru al planului urbanistic de detaliu”
7. ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de
elaborare si conţinutul - cadru al planului urbanistic zonal”
8. Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de
urbanism (MO 47 /2011).
9. HCS-RUR 101 /2010 (MO nr. 577 /2010), pentru aprobarea Regulamentului privind
dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor
din România.
10. Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare
a documentațiilor de urbanism.
B. Acte normative în alte domenii de interes şi conexe
1. Codul civil, Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15/07/2011 intrare in
vigoare: 01/10/2011 – Titlul III, Capitolul IV – Servituţile, Titlul VI – Proprietatea publică.
2. Codul silvic - Lege 46/2008
3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
4. Legea nr. 265 /2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgentã a Guvernului nr. 195/2005
privind protecţia mediului (actualizată prin OUG nr. 164/2008 (MO nr. 808/2008).
5. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

6. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă.
7. Lege nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările
ulterioare.
8. Legea nr. 422/2001, modificata si completata prin OG nr. 10/2016, privind protejarea
monumentelor istorice.
9. Legea nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata.
10. Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
completările şi modificările ulterioare, inclusiv Legea nr. 18/2016.
11. Legea nr. 33/1994 exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată în MO,
Partea I nr. 472 din 05/07/2011.
12. Legea nr.107/1996 - legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv
Legea nr. 196/2015.
13. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările
şi completările ulterioare. şi OMDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991
14. OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.
15. O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare.
16. Ordinul ministerului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
C. Documente internaţionale privitoare la planificare spaţială şi domenii conexe
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8. Declarația de la Riga (2015) și Pactul de la Amsterdam (2016) privind Agenda Urbană a
Uniunii Europene;

