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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului
judiciar 2022—2025 și a planului de acțiune aferent acesteia
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar
2022—2025 și planul de acțiune aferent acesteia, prevăzute în anexa*) care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Marian-Cătălin Predoiu
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu
Ministrul investițiilor și proiectelor
europene,
Dan Vîlceanu
București, 30 martie 2022.
Nr. 436.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 bis, care se poate
achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SPORTULUI

ORDIN
privind recunoașterea oficială a practicării în România a ramurii de sport „arc istoric”
Având în vedere prevederile art. 27 din Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului
nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001;
ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sportului nr. 119/2022*) privind analiza și verificarea cererilor de
recunoaștere a existenței și practicării oficiale a unei ramuri de sport pe teritoriul României,
ca urmare a Raportului Comisiei de analiză și verificare a cererilor de recunoaștere oficială a practicării ramurilor de sport în
România nr. 1.538 din 15.03.2022 cu privire la cererea de recunoaștere oficială a practicării în România a ramurii de sport „arc istoric”,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sportului,
ministrul sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
recunoaște oficial practicarea în România a ramurii de sport „arc
istoric”.
Art. 2. — Prezentul ordin se difuzează prin Direcția politici
pentru sport, astfel:
— Direcției tehnologia informației și evidența datelor —
registrul sportiv;

— Serviciului resurse umane;
— direcțiilor județene de sport, respectiv Direcției pentru
Sport a Municipiului București.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sportului,
Novák Carol-Eduard
București, 18 martie 2022.
Nr. 150.
*) Ordinul ministrului sportului nr. 119/2022 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

