AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 02.10.2012.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 02.10.2012:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei
02.oct.12

Hotarirea 801/2012

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului
pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari

Ministerul Justitiei

M.Of. 682
din 02-oct-2012

02.oct.12

Regulament din 2012

privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor
judiciari

Ministerul Justitiei

M.Of. 682
din 02-oct-2012

02.oct.12

Hotarirea 953/2012

privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea
Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Teritorial al Politiei de
Frontiera Timis in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului - Clubul Sportiv Scolar nr. 1 Timisoara si pentru actualizarea anexei nr. 1 la
Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul

M.Of. 682
din 02-oct-2012

02.oct.12

Hotarirea 954/2012

privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, Inaltei Curti de Casatie si
Justitie, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor
executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata
unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar

Guvernul

M.Of. 682
din 02-oct-2012

02.oct.12

Hotarirea 956/2012

privind revenirea de drept a unui imobil din domeniul public al municipiului Brasov si din
administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov in domeniul public al statului si in
administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea
Nationala pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National ''Poiana Brasov''

Guvernul

M.Of. 682
din 02-oct-2012

02.oct.12

Ordinul 232/2012

privind aprobarea alocarii unor sume pentru cofinantarea lucrarilor de investitii in
vederea reabilitarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a
localitatilor, conform programului ''Termoficare 2006-2015 caldura si confort''

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 682
din 02-oct-2012
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02.oct.12

Decizia 547/2012

privind aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii Comerciale ''Eficient
Asig Broker de Asigurare'' - S.R.L.

Comisia de
Supraveghere a
Asigurarilor

M.Of. 682
din 02-oct-2012

02.oct.12

Hotarirea 803/2012

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea
concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul
instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007

Consiliul Superior al
Magistraturii

M.Of. 682
din 02-oct-2012

04.oct.12

Legea 155/2012

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 248/2000 pentru
modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor
facilitati la plata pretului actiunilor si la plata unor obligatii bugetare, in scopul
privatizarii Societatii Comerciale ''Petromidia'' - S. A. Constanta

Parlamentul

M.Of. 680
din 01-oct-2012

04.oct.12

Legea 156/2012

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale

Parlamentul

M.Of. 680
din 01-oct-2012

04.oct.12

Legea 157/2012

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea
unor masuri financiare

Parlamentul

M.Of. 680
din 01-oct-2012

04.oct.12

Legea 158/2012

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2012 privind modificarea Ordonantei
Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale
in operatiunile de transport feroviar si cu metroul

Parlamentul

M.Of. 680
din 01-oct-2012

04.oct.12

Legea 159/2012

privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2008 pentru
modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei
de geodez

Parlamentul

M.Of. 680
din 01-oct-2012

04.oct.12

Hotarirea 917/2012

privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor delegate (UE) ale Comisiei
nr. 1.059/2010, nr. 1.060/2010, nr. 1.061/2010, nr. 1.062/2010 si nr. 626/2011 de
completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19
mai 2010 privind indicarea, prin etichetare si informatii standard despre produs, a
consumului de energie si de alte resurse al produselor cu impact energetic si pentru
abrogarea unor acte normative

Guvernul

M.Of. 667
din 24-sep-2012

04.oct.12

Normativ 67-007/2012

FEROVIAR - ''Vehicule de cale ferata. Drezine pantograf si drezine macara. Tipuri de
revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor si
reparatiilor planificate. Lucrari minime executate in cadrul reviziilor si reparatiilor
planificate'' (NF 67-007:2012)

Ministerul
Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 632
din 04-sep-2012
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04.oct.12

Ordinul 1352/2012

privind aprobarea Normativului feroviar ''Vehicule de cale ferata. Drezine pantograf si
drezine macara. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru
efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate. Lucrari minime executate in cadrul
reviziilor si reparatiilor planificate''

05.oct.12

Hotarirea 883/2012

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

11.oct.12

Ordinul 1530/2012

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Cod de proiectare. Bazele proiectarii Ministerul Dezvoltarii
constructiilor'', indicativ CR 0-2012
Regionale si Turismului

M.Of. 647
din 11-sep-2012

11.oct.12

Ordinul 1529/2012

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind produse de finisare din Ministerul Dezvoltarii
materiale polimerice utilizate in constructii. Comasare/Revizuire C 4-1977, C 174-1979, Regionale si Turismului
C 55-1974'', indicativ GE 055-2012

M.Of. 647
din 11-sep-2012

12.oct.12

Ordinul 1359/2012

pentru modificarea si completarea Normativului feroviar ''Vehicule de cale ferata.
Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri
parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate'', aprobat prin Ordinul
ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 315/2011

M.Of. 649
din 12-sep-2012

12.oct.12

Ordinul 1590/2012

pentru modificarea si completarea Partii a 3-a - Normativ privind calculul Ministerul Dezvoltarii
performantelor termoenergetice ale elementelor de constructie ale cladirilor, indicativ Regionale si Turismului
C 107/3, din cadrul Reglementarii tehnice ''Normativ privind calculul termotehnic al
elementelor de constructie ale cladirilor'', indicativ C 107-2005, aprobata prin Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2005

M.Of. 650
din 12-sep-2012

13.oct.12

Ordinul 138/2012

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerul Agriculturii
Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat prin si Dezvoltarii Rurale
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si
al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 116/153/358/2005

M.Of. 651
din 13-sep-2012

13.oct.12

Ordinul 748/2012

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a
Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat prin
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si
al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 116/153/358/2005

M.Of. 651
din 13-sep-2012

13.oct.12

Ordinul 3370/2012

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerul Mediului si
Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat prin
Padurilor
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si
al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 116/153/358/2005
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Ministerul
Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 632
din 04-sep-2012

Guvernul

M.Of. 657
din 17-sep-2012

Ministerul
Transporturilor si
Infrastructurii

Ministerul Sanatatii

M.Of. 651
din 13-sep-2012

18.oct.12

Ordinul 1640/2012

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ privind analiza si evaluarea riscului Ministerul Dezvoltarii
asociat barajelor, indicativ NP 132-2011''
Regionale si Turismului

M.Of. 659
din 18-sep-2012

24.oct.12

Ordinul 3283/2012

pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior

Ministerul Mediului si
Padurilor

M.Of. 667
din 24-sep-2012

31.oct.12

Hotarirea 928/2012

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de
introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect
de sera

Guvernul

M.Of. 679
din 01-oct-2012

31.oct.12

Legea 154/2012

privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice

Parlamentul

M.Of. 680
din 01-oct-2012

31.oct.12

Ordinul 649/2012

pentru modificarea anexei III la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.448/2005 privind
categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzand substantele ce pot fi utilizate in
compozitia produselor cosmetic

Ministerul Sanatatii

M.Of. 429
din 28-iun-2012

Legislatia Uniunii Europene
05.oct.12

Regulamentul 823/
14-sep-2012

de derogare de la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste datele de expirare a aprobarii substantelor active 2,4-DB, acid benzoic,
betaciflutrin, carfentrazon etil, Coniothyrium minitans tulpina CON/M/91-08 (DSM
9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrin, p-dimetenamida, etofumesat, etoxisulfuron,
fenamidon, flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamox,
iodosulfuron, iprodion, izoxaflutol, linuron, hidrazida maleica, mecoprop, mecoprop-p,
mesosulfuron, mesotrion, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxistrobina,
propiconazol, propineb, propoxicarbazon, propizamida, piraclostrobin, siltiofam,
trifloxistrobin, warfarina si zoxamida

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 250L

08.oct.12

Regulamentul 832/
17-sep-2012

privind autorizarea unui preparat de clorura de amoniu ca aditiv furajer pentru mieii
pentru ingrasat (titularul autorizatiei: Latochema Co Ltd)

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 251L

09.oct.12

Regulamentul 836/
18-sep-2012

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea
substantelor chimice (REACH) in ceea ce priveste plumbul

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 252L

09.oct.12

Regulamentul 837/
18-sep-2012

privind autorizarea preparatului 6-fitaza (EC 3.1.3.26) produs de Aspergillus oryzae
(DSM 22594) ca aditiv furajer pentru pasarile de curte, purcei intarcati, porci pentru
ingrasat si scroafe (titularul autorizatiei: DSM Nutritional Products)

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 252L
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09.oct.12

Regulamentul 838/
18-sep-2012

privind autorizarea Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) ca aditiv furajer pentru toate
speciile de animale

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 252L

09.oct.12

Regulamentul 840/
18-sep-2012

privind autorizarea preparatului 6-fitaza (EC 3.1.3.26) produs de Schizosaccharomyces
pombe (ATCC 5233) ca aditiv furajer destinat tuturor speciilor aviare pentru ingrasare,
altele decat puii pentru ingrasare, curcanii pentru ingrasare si ratele pentru ingrasare
si tuturor speciilor aviare pentru ouat, altele decat gainile ouatoare (titularul
autorizatiei: Danisco Animal Nutrition)

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 252L

09.oct.12

Regulamentul 842/
18-sep-2012

privind autorizarea unui preparat de carbonat de lantan octahidrat ca aditiv in furajele
pentru caini (titularul autorizatiei: Bayer Animal Health GmbH)

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 252L

09.oct.12

Regulamentul 843/
18-sep-2012

privind autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei produsa de Aspergillus niger (CBS 109.713)
ca aditiv in hrana curcanilor crescuti pentru reproductie, a speciilor aviare minore
pentru ingrasare si crescute pentru ouat sau reproductie si a pasarilor ornamentale
(titularul autorizatiei: BASF SE)

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 252L

10.oct.12

Regulamentul 849/
19-sep-2012

privind autorizarea preparatului din acid citric, acid sorbic, timol si vanilina ca aditiv
furajer pentru puii pentru ingrasare, puicutele crescute pentru ouat, toate speciile
aviare minore pentru ingrasare si crescute pentru ouat si suidele intarcate, altele decat
Sus scrofa domesticus (titular al autorizatiei: Vetagro S.p.A)

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 253L

16.oct.12

Regulamentul 799/
05-sep-2012

de stabilire a formei si a continutului informatiilor contabile care trebuie transmise
Comisiei in scopul inchiderii conturilor FEGA si FEADR, precum si in scopuri de
monitorizare si prognoza

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 240L

19.oct.12

Regulamentul 894/
06-aug-2012

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 264L

Ministerul Mediului
si Padurilor

M.Of. 872
din 28-dec-2010

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 02.10.2012:
Legislatia Romaniei
01.oct.12

Ordinul 2069/2010

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii
durabile nr. 1.897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind
emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2008-2012
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01.oct.12

Procedura din 2007

de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada Ministerul Mediului si
2008-2012
Dezvoltarii Durabile

M.Of. 842
din 08-dec-2007

01.oct.12

Ordinul 1897/2007

pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect Ministerul Mediului si
de sera pentru perioada 2008-2012
Dezvoltarii Durabile

M.Of. 842
din 08-dec-2007

02.oct.12

Ordinul 193/2012

privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrarilor de investitii in vederea
reabilitarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a localitatilor,
conform programului ''Termoficare 2006-2015 caldura si confort''

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 557
din 07-aug-2012

04.oct.12

Ordonanta urgenta
40/2008

pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea
profesiei de geodez

Guvernul

M.Of. 277
din 09-apr-2008

04.oct.12

Hotarirea 1039/2003

privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica a
aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piata*) - Republicare

Guvernul

M.Of. 455
din 05-iul-2007

04.oct.12

Hotarirea 86/2006

privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru
introducerea pe piata a masinilor de spalat vase de uz casnic

Guvernul

M.Of. 129
din 10-feb-2006

04.oct.12

Hotarirea 1252/2005

privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru
introducerea pe piata a masinilor de spalat rufe de uz casnic

Guvernul

M.Of. 1014
din 16-noi-2005

11.oct.12

Ordinul 2230/2005

pentru aprobarea Reglementarii tehnice ''Cod de proiectare. Bazele proiectarii
structurilor in constructii'', indicativ CR 0-2005

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 148
din 16-feb-2006

11.oct.12

Reglementari tehnice
din 2005

''Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii'', indicativ CR 0-2005

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 148 bis
din 16-feb-2006

12.oct.12

Ordinul 1817/2005

pentru aprobarea Instructiunilor privind revizia tehnica si intretinerea vagoanelor in
exploatare nr. 250

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 1039
din 23-noi-2005

24.oct.12

Ordinul 2353/2011

pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior

Ministerul Mediului si
Padurilor

M.Of. 756
din 27-oct-2011
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31.oct.12

Hotarirea 15/2006

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea
conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei

Guvernul

M.Of. 34
din 13-ian-2006

31.oct.12

Hotarirea 689/2004

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei

Guvernul

M.Of. 442
din 18-mai-2004

Legislatia Uniunii Europene
08.oct.12

Acord din 26-sep-2009

DE PARTENERIAT IN DOMENIUL PESCUITULUI INTRE UNIUNEA EUROPEANA SI
INSULELE SOLOMON

Uniunea Europeana

Jurnalul Oficial 190L

08.oct.12

Protocol din 26-sep-2009 de stabilire a posibilitatilor de pescuit si a contributiei financiare, prevazute in Acordul
de parteneriat in domeniul pescuitului incheiat intre Uniunea Europeana si Insulele
Solomon, pentru perioada 9 octombrie 2009-8 octombrie 2012

Uniunea Europeana

Jurnalul Oficial 190L

16.oct.12

Regulamentul 909/
08-sep-2011

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 234L

27.oct.12

Decizia 2010/638/PESC/ privind masuri restrictive impotriva Republicii Guineea
25-oct-2010

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 280L

31.oct.12

Regulamentul 284/
29-mar-2012

de impunere a unor conditii speciale de reglementare a importurilor de hrana pentru
animale si alimente originare sau expediate din Japonia, in urma accidentului de la
centrala nucleara din Fukushima, si de abrogare a Regulamentului de punere in
aplicare (UE) nr. 961/2011

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 92L

31.oct.12

Decizia BCE/2011/17/
03-nov-2011

privind punerea in aplicare a celui de al doilea program de achizitionare de obligatiuni
Consiliul
garantate (2011/744/UE)
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

31.oct.12

Decizia 2010/639/PESC/ privind masurile restrictive impotriva anumitor functionari din Belarus
25-oct-2010

de stabilire a formei si a continutului informatiilor contabile care trebuie transmise
Comisiei in scopul inchiderii conturilor FEGA si FEADR, precum si in scopuri de
monitorizare si prognoza
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Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 297L

Jurnalul Oficial 280L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2011 pentru modificarea Titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în
domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice,
de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
LEGE pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației
publice locale din anul 2012
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea
de ajutor de stat individual având ca obiect dezvoltarea regională
LEGE privind transmiterea unor suprafețe suprafețe de teren de 645 mp aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice
"Gheorghe Ionescu-Șișești "- Institutul de Cercetare -Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas-Constanța, în administrarea Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a
municipiului Constanța"
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvență radio 830-862 MHz,
1747,5-1785MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
LEGE pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2011 privind ratificarea Acordului cadru de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de
Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat și Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, în valoare de maxim 1.400.000.000 euro, semnat la
București la 28 iunie 2011 și la Luxemburg la 30 mai 2011 și a Memorandumului de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 28 iunie 2011 și la
Bruxelles la 29 iunie 2011
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2011 privind ratificarea Acordului de împrumut (Al treilea pentru politici de dezvoltare) dintre România și
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 20 decembrie 2011
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internațional
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