AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 13.10.2015.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 13.10.2015:
DATA
ACT NORMATIV
DENUMIRE
Legislatia Romaniei
14.oct.15 Ordinul 1330/2015
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si componenta Comisiei de
atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera, precum si criteriile
de atestare pentru activitatea de exploatare forestiera
15.oct.15 Legea 231/2015
privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerintelor tehnice si
comerciale aplicabile operatiunilor de transfer de credit si de debitare directa in euro si de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009
27.oct.15 Ordinul 2252/2015
pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat
Legislatia Uniunii Europene
13.oct.15 Regulamentul 1577/
09-sep-2015
13.oct.15 Regulamentul 1578/
09-sep-2015
13.oct.15 Regulamentul 1579/
09-sep-2015
14.oct.15 Regulamentul 1588/
13-iul-2015
14.oct.15 Regulamentul 1589/
13-iul-2015
14.oct.15 Regulamentul 1594/
21-sep-2015
14.oct.15

Regulamentul 1595/
21-sep-2015

14.oct.15

Regulamentul 1596/
21-sep-2015

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Patata novella di Galatina (DOP)]
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Melon de Torre Pacheco-Murcia (IGP)]
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Baranjski kulen (IGP)]
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene
anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (text codificat)
de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii
Europene (text codificat)
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Rocamadour (AOP)]
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Zgornjesavinjski zelodec (IGP)]
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Montes de Toledo (DOP)]
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EMITENT

PUBLICATIE

Ministerul Mediului,
Apelor si Padurilor

M.Of. 693 din
14-sep-2015

Parlamentul

M.Of. 758 din
12-oct-2015

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 758 din
12-oct-2015

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
246L
Jurnalul Oficial
246L
Jurnalul Oficial
246L
Jurnalul Oficial
248L
Jurnalul Oficial
248L
Jurnalul Oficial
248L

Comisia Europeana
Comisia Europeana
Consiliul Uniunii
Europene
Consiliul Uniunii
Europene
Comisia Europeana

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
248L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
248L

14.oct.15

Regulamentul BCE/2015/30/
10-sep-2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la pietele
monetare ((UE) 2015/1599)

14.oct.15

Decizia 1602/
05-iun-2015

15.oct.15

Regulamentul 1801/
07-oct-2015
Regulamentul 1608/
24-sep-2015

privind echivalenta regimului prudential si de solvabilitate pentru intreprinderile de asigurare si de
reasigurare aflat in vigoare in Elvetia in temeiul articolului 172 alineatul (2), al articolului 227
alineatul (4) si al articolului 260 alineatul (3) din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European
si a Consiliului
privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri in 2015 din
cauza depasirii cotelor de pescuit din anii precedenti
de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru acidul capric, uleiul de parafina
(nr. CAS 64742-46-7), uleiul de parafina (nr. CAS 72623-86-0), uleiul de parafina (nr. CAS 8042-475), uleiul de parafina (nr. CAS 97862-82-3), polisulfura de calciu si ureea din sau de pe anumite
produse
de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea in aplicare a programului de achizitionare de
titluri garantate cu active (BCE/2015/31) ((UE) 2015/1613)

15.oct.15

15.oct.15

Decizia 31/10-sep-2015

15.oct.15

Regulamentul 1610/
24-sep-2015
Regulamentul 1716/
23-sep-2015

16.oct.15

16.oct.15

Regulamentul 1717/
23-sep-2015

16.oct.15

Regulamentul 1532/
15-sep-2015
Regulamentul 1775/
06-oct-2015

18.oct.15

19.oct.15
19.oct.15
19.oct.15
19.oct.15

Regulamentul 1720/
14-sep-2015
Regulamentul 1721/
22-sep-2015
Regulamentul 1722/
22-sep-2015
Regulamentul 1723/
22-sep-2015

de aprobare a substantei Pythium oligandrum tulpina M1 ca substanta activa destinata utilizarii in
produsele biocide pentru tipul de produs 10
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Olive de Nice (DOP)]
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice protejate [Noix
du Perigord (DOP)]
de stabilire a formei si a continutului informatiilor contabile care trebuie transmise Comisiei in
scopul verificarii conturilor FEGA si FEADR, precum si in scopuri de monitorizare si prognoza
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind comertul cu produse derivate din foca
si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 737/2010 al Comisiei
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (DOP)]
privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene
Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
248L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
263L
Jurnalul Oficial
249L

Comisia Europeana

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene
Comisia Europeana
Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
249L
Jurnalul Oficial
249L
Jurnalul Oficial
251

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
251

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
240L
Jurnalul Oficial
262L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European
Comisia Europeana
Comisia Europeana

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Comisia Europeana

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Comisia Europeana
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Jurnalul Oficial
248L

Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L

19.oct.15
19.oct.15

19.oct.15

Regulamentul 1724/
23-sep-2015
Regulamentul 1725/
28-sep-2015

19.oct.15

Regulamentul 1726/
28-sep-2015
Regulamentul 1727/
28-sep-2015
Regulamentul 1728/
28-sep-2015
Regulamentul 1729/
28-sep-2015
Regulamentul 1730/
28-sep-2015
Regulamentul 1731/
28-sep-2015
Decizia 1736/28-sep-2015

19.oct.15

Decizia 1737/28-sep-2015

20.oct.15

Regulamentul 1738/
21-sep-2015
Regulamentul 1739/
28-sep-2015

19.oct.15
19.oct.15
19.oct.15
19.oct.15
19.oct.15

20.oct.15

21.oct.15

Regulamentul 1743/
28-sep-2015

21.oct.15

Regulamentul 1744/
28-sep-2015

21.oct.15

Regulamentul 1745/
30-sep-2015
Regulamentul 1756/
21-sep-2015
Regulamentul 1757/

22.oct.15
22.oct.15

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Silter (DOP)]
de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificatiilor pentru aditivii
alimentari enumerati in anexele II si III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European si
al Consiliului in ceea ce priveste specificatiile pentru etil lauroil arginat (E 243)
de aprobare a utilizarii 2-metilizotiazol-3(2H)-onei ca substanta activa existenta in produse biocide
pentru tipul de produs 13
de aprobare a substantei 5-cloro-2-(4-clorofenoxi)fenol ca substanta activa existenta destinata
utilizarii in produsele biocide pentru tipurile de produs 1, 2 si 4
de aprobare a substantei IPBC ca substanta activa existenta destinata utilizarii in produsele
biocide pentru tipul de produs 13
de aprobare a substantei sorbat de potasiu ca substanta activa existenta destinata utilizarii in
produsele biocide pentru tipul de produs 8
de aprobare a peroxidului de hidrogen ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide pentru tipurile de produs 1, 2, 3, 4, 5 si 6
de aprobare a medetomidinei ca substanta activa destinata utilizarii in produsele biocide pentru
tipul de produs 21
de neaprobare a triflumuronului ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in produsele
biocide pentru tipul de produs 18
de amanare a datei de expirare a aprobarii bromadiolonei, clorofacinonei si cumatetralilului in
vederea utilizarii in produsele biocide pentru tipul de produs 14
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Licki krumpir (IGP)]
de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului si a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei in ceea ce priveste utilizarea
tartratului de fier ca agent antiaglomerant in sare si substituentii acesteia
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Ovos Moles de Aveiro (IGP)]
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Limone di Siracusa (IGP)]
de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor traditionale garantate [Hollandse
maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Hollandischer Matjes (STG)]
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Citron de Menton (IGP)]
de aprobare a folpetului ca substanta activa destinata utilizarii in produsele biocide pentru tipul
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Comisia Europeana
Comisia Europeana

Comisia Europeana
Comisia Europeana
Comisia Europeana
Comisia Europeana
Comisia Europeana
Comisia Europeana
Comisia Europeana
Comisia Europeana
Comisia Europeana
Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
253L
Jurnalul Oficial
253L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
256L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
256L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
256L
Jurnalul Oficial
257L
Jurnalul Oficial

Comisia Europeana
Comisia Europeana

22.oct.15
22.oct.15
22.oct.15
23.oct.15

27.oct.15
27.oct.15

28-sep-2015
Regulamentul 1758/
28-sep-2015
Regulamentul 1759/
28-sep-2015
Regulamentul 1761/
01-oct-2015
Regulamentul 1770/
29-sep-2015
Regulamentul 1785/
05-oct-2015
Directiva 1787/06-oct-2015

28.oct.15

Regulamentul 1798/
02-iul-2015

28.oct.15

Regulamentul 1799/
05-oct-2015
Regulamentul 1800/
06-oct-2015
Regulamentul 552/
07-apr-2015

28.oct.15
28.oct.15

29.oct.15

Decizia 1814/06-oct-2015

de produs 6
de aprobare a folpetului ca substanta activa existenta destinata utilizarii in produsele biocide din
tipurile de produs 7 si 9
de autorizare a utilizarii glutaraldehidei ca substanta activa existenta in produse biocide pentru
tipurile de produse 2, 3, 4, 6, 11 si 12
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 378/2005 al Comisiei in ceea ce priveste rapoartele si
taxele laboratorului comunitar de referinta si laboratoarele enumerate in anexa II
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Laguiole (DOP)]
privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Comisia Europeana
Comisia Europeana
Comisia Europeana
Comisia Europeana

Comisia Europeana

de modificare a anexelor II si III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate
consumului uman
de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei de completare a
Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului prin intermediul
unor standarde tehnice de reglementare care specifica cerintele aplicabile institutiilor care
actioneaza in calitate de investitori, sponsori, creditori initiali si initiatori in ceea ce priveste
expunerile la riscul de credit transferat
privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Comisia Europeana

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Comisia Europeana

de modificare a anexelor II, III si V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European si
al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru 1,3-diclorpropena, bifenox,
dimetenamid-P, prohexadion, tolilfluanid si trifluralin din sau de pe anumite produse
privind infiintarea si functionarea unei rezerve pentru stabilitatea pietei aferenta schemei UE de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si de modificare a Directivei
2003/87/CE

Comisia Europeana
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Comisia Europeana

Comisia Europeana

Consiliul Uniunii
Europene;
Parlamentul European

257L
Jurnalul Oficial
257L
Jurnalul Oficial
257L
Jurnalul Oficial
257L
Jurnalul Oficial
258L
Jurnalul Oficial
260L
Jurnalul Oficial
260L
Jurnalul Oficial
263L

Jurnalul Oficial
263L
Jurnalul Oficial
263L
Jurnalul Oficial
92L
Jurnalul Oficial
264L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPAND CU 13.10.2015:
DATA
ACT NORMATIV
14.oct.15

Acord din 2008

14.oct.15

Ordinul 223/2008

14.oct.15

Ordinul 1330/2008

27.oct.15

Ordinul 1129/2009

27.oct.15

Ordinul 9647/2007

Legislatia Uniunii Europene
14.oct.15 Regulamentul 733/
22-iul-2013
14.oct.15 Regulamentul 734/
22-iul-2013
14.oct.15 Regulamentul 517/
13-mai-2013

14.oct.15
14.oct.15

14.oct.15

Regulamentul 994/
07-mai-1998
Regulamentul 1791/
20-nov-2006

Regulamentul 659/
22-mar-1999

DENUMIRE
Legislatia Romaniei
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea in domeniul protectiei
minorilor romani neinsotiti sau in dificultate aflati pe teritoriul Republicii Italiene
privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatari forestiere, aprobarea
Regulamentului de functionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatari
forestiere si a Criteriilor de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera
privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatari forestiere, aprobarea
Regulamentului de functionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatari
forestiere si a Criteriilor de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator
economic autorizat, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
nr. 9.647/2007
pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 994/98 de aplicare a articolelor 92 si 93 din Tratatul de
instituire a Comunitatii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93
din Tratatul CE
de adaptare a anumitor regulamente si decizii in ceea ce priveste libera circulatie a marfurilor, libera
circulatie a persoanelor, dreptul societatilor comerciale, politica in domeniul concurentei, agricultura,
siguranta alimentara, politica in domeniul veterinar si fitosanitar, politica in domeniul transporturilor,
energia, fiscalitatea, statistica, retelele transeuropene, sistemul judiciar si drepturile fundamentale,
justitia, libertatea si securitatea, mediul, uniunea vamala, relatiile externe, politica externa, de
securitate si aparare si institutiile, avand in vedere aderarea Republicii Croatia
de aplicare a articolelor 92 si 93 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene anumitor categorii de
ajutoare de stat orizontale
de adaptare a anumitor regulamente si decizii adoptate in domeniile liberei circulatii a marfurilor,
liberei circulatii a persoanelor, dreptului societatilor comerciale, politicii in domeniul concurentei,
agriculturii (inclusiv legislatia sanitar-veterinara si fitosanitara), politicii in domeniul transporturilor,
fiscalitatii, statisticii, energiei, mediului, cooperarii in domeniile justitiei si afacerilor interne, uniunii
vamale, relatiilor externe, politicii externe si de securitate comune si institutiilor, avand in vedere
aderarea Bulgariei si a Romaniei
de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE
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EMITENT
Guvernul

PUBLICATIE

Ministerul Agriculturii
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 623
din 27-aug-2008
M.Of. 388
din 22-mai-2008

Ministerul Economiei
si Finantelor

M.Of. 388
din 22-mai-2008

Agentia Nationala
de Administrare
Fiscala
Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 285
din 30-apr-2009
M.Of. 875
din 20-dec-2007

Consiliul Uniunii
Europene
Consiliul Uniunii
Europene
Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
204L
Jurnalul Oficial
204L
Jurnalul Oficial
158L

Consiliul Uniunii
Europene
Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial
Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

16.oct.15
18.oct.15
27.oct.15
30.oct.15
31.oct.15
31.oct.15

Regulamentul 1067/
03-oct-2014
Regulamentul 737/
10-aug-2010
Decizia 2010/638/PESC/
25-oct-2010
Decizia 1500/
07-sep-2015
Regulamentul 448/
17-mar-2015
Regulamentul 329/
02-mar-2015

31.oct.15

Decizia 2013/413/UE/
30-iul-2013

31.oct.15

Decizia 2012/642/PESC/
15-oct-2012
Decizia 2010/573/PESC/
27-sep-2010

31.oct.15

de stabilire a formei si a continutului informatiilor contabile care trebuie transmise Comisiei in scopul
verificarii conturilor FEGA si FEADR, precum si in scopuri de monitorizare si prognoza
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European si al
Consiliului privind comertul cu produse derivate din foca
privind masuri restrictive impotriva Republicii Guineea
privind anumite masuri de protectie impotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia si de
abrogare a Deciziei de punere in aplicare (UE) 2015/1423
de stabilire a unor norme specifice de sanatate animala pentru introducerea in Uniune a anumitor
produse de origine animala provenind din Japonia, destinate EXPO Milano 2015
de derogare de la dispozitiile Uniunii privind sanatatea animala si publica in ceea ce priveste
introducerea in Uniunea Europeana de produse alimentare de origine animala destinate EXPO Milano
2015 din Milano (Italia)
de autorizare a statelor membre sa prevada derogari de la anumite dispozitii ale Directivei 2000/29/CE
a Consiliului in ceea ce priveste cartofii, altii decat cartofii destinati plantarii, originari din regiunile
Akkar si Bekaa din Liban
privind masuri restrictive impotriva Belarus
privind masurile restrictive impotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova
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Comisia Europeana
Comisia Europeana
Consiliul Uniunii
Europene
Comisia Europeana
Comisia Europeana
Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
295L
Jurnalul Oficial
216L
Jurnalul Oficial
280L
Jurnalul Oficial
234L
Jurnalul Oficial
74L
Jurnalul Oficial
58L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
205L

Consiliul Uniunii
Europene
Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
285L
Jurnalul Oficial
253L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE privind completarea unor prevederi ale Legii admnistraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi a unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului
LEGE pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled, la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana, la 30 mai 2014
LEGE privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
LEGE pentru modificarea şi completarea articolelor 21 şi 24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război şi a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul
Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică
Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele
LEGE privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale
LEGE pentru modificarea art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
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