
 
 

Anexa 5 
 
 
 

1. Filiala Bucureşti – Ilfov, pentru: 
 
 

- 1 (una) funcţie publică parlamentară de expert parlamentar, 
perioadă nedeterminată 

 
 
 

TEMATICĂ PENTRU CONCURS 
 
 

1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente  
2. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor  
3. Activitatea de îndrumare şi control electoral 
4. Constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale 
5. Autorităţile administraţiei publice locale şi aleşii locali  
6. Accesul la informaţiile de interes public  
7. Protecţia datelor cu caracter personal  

 
 
 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS 
 
 

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 
Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale 
Camerei Deputaților și a Senatului nr. 2/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

4. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



5. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

7. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

9. Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată; 
10. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
11. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
12. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

13. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2008 privind 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de 
votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului; 

14. Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

15. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

16. Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul 
actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi 
ale cărţii de imobil, cu modificările şi completările ulterioare; 

17. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date; 

18. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

19. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public. 

 
 
Se vor studia versiunile actualizate ale actelor normative anterior  
menţionate. 
 
 
 
 



 
2. Biroul Registratură din sediul central: un post corespunzător 

unei funcţii publice parlamentare de expert parlamentar, 
perioadă determinată 

 
 

TEMATICĂ CONCURS 
 
1. Organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;  
2. Exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi 

instituţiilor publice petiţii  şi modul de soluţionare a acestora; 
3. Furnizarea informațiilor de interes public la cerere și din oficiu; 
4. Rolul și locul secretariatului în structura unei organizații. 

 
BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

 
1) Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările 
ulterioare; 

2) Legea arhivelor naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare;           

3) Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
233/2002; 

4) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public; 

5) Hotărâre   nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public 

6) Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului 
nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și 
completările ulterioare. 

7) Victor Alistar, Ion Popescu Slăniceanu, Protocol, corespondență 
secretariat în administrația publică, Editura  Lumina Lex , 2001. 

 
Se vor studia versiunile actualizate ale actelor normative anterior 
menţionate. 
 
 


