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1. Constituția României, republicată,  
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șase și de tratament între femei și 

bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare 
4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ; 
5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare; 
6. Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
7. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
8. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
9. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările  și completările ulterioare; 
10. Ordonanța de urgență nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, cu modificările și  completările ulterioare;  
11. Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 
și completările ulterioare; 

12. Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu 
modificările și completările ulterioare;  

13. Hotărârea Guvernului nr. 1025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare. 

14. Hotărârea Guvernului nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie 
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. 
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