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Actele normative care reglementează organizarea și 

funcționarea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru 

Combaterea Eroziunii Solului ,,Mircea Moțoc” Perieni 
 
 
 
Legea 213 din 17 noiembrie 1998 – actualizată – privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia. - https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/16209; 

 

Legea 1 din 11 ianuarie 2000 - pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 

18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 - https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20557; 

 

Legea 544 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public - 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413; 

 

Legea 319 din 8 iulie 2003 - privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare - 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45166; 

 

  Hg nr. 1881 din 22 decembrie 2005, anexa nr. 9 - 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/68623; 

 

Legea nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe 

Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu – Șișești” și a sistemului de cercetare – dezvoltare din 

domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare - 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/103997; 

 

Legea nr. 72 din 3 iunie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind 

organizarea și funcționarea Academiei de Știinte Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a 

sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare - 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/129151; 

 

Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201834; 

 

HG nr. 583 din 10 august 2016 – privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe 

perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și 

măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență 
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instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de 

publicare a informațiilor de interes public- https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123; 

 

HG nr. 423/2017 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea 

Eroziunii Solului ,,Mircea Moţoc" Perieni, prin desfiinţarea Centrulaui de Cercetare - Dezvoltare 

pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului 

nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

-https://lege5.ro/Gratuit/ge3dinbxge4a/hotararea-nr-423-2017-privind-reorganizarea-statiunii-de-

cercetare-dezvoltare-pentru-combaterea-eroziunii-solului-mircea-motoc-perieni-prin-desfiintarea-

centrului-de-cercetare-dezvoltare-pentru-combat; 

 

Legea 190 din 18 iulie 2018- privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor) - https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151; 
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