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Actele normative 

care reglementează activitatea  
Instituţiei Prefectului - judeţul Prahova,  

în conformitate cu prevederile art. 5 alin (1), lit. (a) din  
Legea nr. 544/2001 

 
 

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/05.06.2019 privind 
Codul Administrativ 
2. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 
3. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activității de 
soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare 
4. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes 
public, cu modificările și completările ulterioare 
5. Hotarârea nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public, cu modificările și completările ulterioare 
6. Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația 
publică 
7. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)  
8.  Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români în 
strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotarârea Guvernului 
nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
248/2005 
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9.  Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si 
functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta 
pasapoartelor  si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si 
înmatriculare a vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare 
10.  Hotarârea Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare si 
functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta 
pasapoartelor simple, cu modificarile si completarile ulterioare 
11. Hotarârea Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare si 
functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si 
înmatriculare a vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare 
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