AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 14.07.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 07.07.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei
Legea
106/2014

pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeana si Comunitatea
Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si
Ucraina, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 si 27 iunie 2014

14.iul.14

Legea
107/2014

pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeana si Comunitatea
Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si
Georgia, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

15.iul.14

Hotarirea
537/2014

privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor
reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor
diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor

16.iul.14

Hotarirea
465/2014

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.
20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente,
republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001

14.iul.14

23.iul.14

24.iul.14

Ordinul
1420/2014

Ordinul
799/2014

Parlamentul

M.Of. 519
din 11-iul2014

Parlamentul

M.Of. 520
din 11-iul2014

Guvernul

M.Of. 512
din 09-iul2014

Guvernul

M.Of. 436
din 16-iun2014

pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea
carnetelor TIR

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 508
din 08-iul2014

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind reabilitarea utilitara si
functionala a acoperisurilor la cladirile existente, indicativ GP 122-2014''

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 459
din 24-iun2014
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26.iul.14

27.iul.14

Legea
78/2014

Ordinul
839/2014

privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania

Parlamentul

M.Of. 469
din 26-iun2014

pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 394
din 28mai-2014

Legislatia Uniunii Europene

15.iul.14

Regulamentul
698/24-iun2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
184L

15.iul.14

Regulamentul
700/24-iun2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
184L

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 686/2012 in ceea ce
priveste statul membru raportor pentru substanta activa dimetomorf
de modificare a Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului in
ceea ce priveste cunostintele profesionale generale si cerintele medicale si cele
referitoare la permis

Comisia Europeana

15.iul.14

Directiva
2014/82/UE/
24-iun-2014

Jurnalul
Oficial
184L
Jurnalul
Oficial
185L

15.iul.14

de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare in ceea ce priveste formatul,
structura, continutul si data publicarii anuale a informatiilor pe care autoritatile
competente trebuie sa le publice in conformitate cu Directiva 2013/36/UE a
Parlamentului European si a Consiliului

Comisia Europeana

Regulamentul
650/04-iun2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 in ceea ce priveste utilizarea
subproduselor de origine animala si a produselor derivate drept combustibil in
instalatiile de ardere

Comisia Europeana

15.iul.14

Regulamentul
592/03-iun2014

Jurnalul
Oficial
165L

17.iul.14

Regulamentul
653/15-mai2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 in ceea ce priveste identificarea
electronica a bovinelor si etichetarea carnii de vita si manzat

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2076/2002 in ceea ce priveste deltaendotoxina de Bacillus thuringiensis
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Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L

17.iul.14

Regulamentul
654/15-mai2014

privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea si respectarea normelor
comertului international si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al
Consiliului privind adoptarea procedurilor comunitare in domeniul politicii comerciale
comune in vederea asigurarii exercitarii de catre Comunitate a drepturilor care ii sunt
conferite de normele comertului international, in special de cele instituite sub egida
Organizatiei Mondiale a Comertului

17.iul.14

Regulamentul
656/15-mai2014

de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe in
contextul cooperarii operative coordonate de Agentia Europeana pentru Gestionarea
Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L

17.iul.14

Regulamentul
658/15-mai2014

privind taxele datorate Agentiei Europene pentru Medicamente pentru desfasurarea
de activitati de farmacovigilenta cu privire la medicamentele de uz uman

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L

17.iul.14

Regulamentul
659/15-mai2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale
comertului cu marfuri intre statele membre in ceea ce priveste acordarea de
competente delegate si de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor masuri,
comunicarea de informatii de catre administratia vamala, schimbul de date
confidentiale intre statele membre si definitia valorii statistice

17.iul.14

Regulamentul
662/15-mai2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 in ceea ce priveste punerea in
aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei
Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L

17.iul.14

Directiva
2014/64/UE/
15-mai-2014

de modificare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului in ceea ce priveste bazele de date
electronice care fac parte din retelele de supraveghere din statele membre

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L

17.iul.14

Directiva
2014/68/UE/
15-mai-2014

privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea la dispozitie pe
piata a echipamentelor sub presiune

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
188L

Comisia Europeana

Regulamentul
710/23-iun2014

de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare in ceea ce priveste
conditiile de aplicare a procesului de adoptare a deciziei comune privind cerintele
prudentiale specifice unei institutii, in conformitate cu Directiva 2013/36/UE a
Parlamentului European si a Consiliului

Jurnalul
Oficial
188L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
190L

18.iul.14

Regulamentul
715/26-iun2014

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului privind anchetele structurale in agricultura si ancheta
privind metodele de productie agricola, in ceea ce priveste lista caracteristicilor care
trebuie sa fie colectate in cadrul anchetei din 2016 referitoare la structura
exploatatiilor agricole

Comisia Europeana

18.iul.14

Regulamentul
716/27-iun2014

privind instituirea proiectului comun pilot de sprijinire a punerii in aplicare a Planului
general european de management al traficului aerian

Jurnalul
Oficial
190L

Comisia Europeana

19.iul.14

Regulamentul
741/08-iul2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 26/2004 privind registrul flotei de pescuit
comunitare

Jurnalul
Oficial
200L

19.iul.14

Orientarea
BCE/2014/25
/05-iun-2014

de modificare a Orientarii BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de
transfer rapid cu decontare pe baza bruta in timp real (TARGET2)

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul
Oficial
168L

de aprobare a unei modificari minore a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice
protejate [Nieheimer Kase (IGP)]

Comisia Europeana

21.iul.14

Regulamentul
723/23-iun2014

Jurnalul
Oficial
192L

Comisia Europeana

21.iul.14

Directiva
2014/84/UE/
30-iun-2014

de modificare a apendicelui A din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului
European si a Consiliului privind siguranta jucariilor, in ceea ce priveste nichelul

Jurnalul
Oficial
192L

17.iul.14

17.iul.14

Regulamentul
709/20-iun2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 152/2009 in ceea ce priveste determinarea
nivelurilor de dioxine si bifenili policlorurati
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21.iul.14

Decizia
2014/415/UE
/24-iun-2014

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
192L

22.iul.14

Regulamentul
729/24-iun2014

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
194L

privind valorile nominale si specificatiile tehnice ale monedelor euro ce urmeaza sa
intre in circulatie

22.iul.14

Directiva
2014/85/UE/
01-iul-2014

de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului
privind permisele de conducere

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
194L

de stabilire a unor masuri privind anumite citrice originare din Africa de Sud, pentru a
preveni introducerea si raspandirea in Uniune a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van
der Aa

Comisia Europeana

24.iul.14

Decizia
2014/422/UE
/02-iul-2014

Jurnalul
Oficial
196L

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 640/2009 de implementare a Directivei
2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele de
proiectare ecologica pentru motoarele electrice

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 2L

27.iul.14

Regulamentul
4/06-ian2014

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 Rocca Imperiale (IGP)]

Comisia Europeana

28.iul.14

Regulamentul
738/03-iul2014

Jurnalul
Oficial
199L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
202L

30.iul.14

Regulamentul
737/24-iun2014

de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru 2fenil-fenol, clormequat, ciflu-fenamid, ciflutrin, dicamba, fluopicolid, flutriafol, fosetil,
indoxacarb, isoprotiolan, mandipropamid, metaldehida, metconazol, fosmet,
picloram, propizamida, piriproxifen, saflufenacil, spinosad si trifloxistrobin din sau de
pe anumite produse

Comisia Europeana

30.iul.14

Regulamentul
743/09-iul2014

de inlocuire a anexei VII la Regulamentul (UE) nr. 601/2012 in ceea ce priveste
frecventele minime ale analizelor

Jurnalul
Oficial
201L

privind modalitatile de punere in aplicare de catre Uniune a clauzei de solidaritate
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30.iul.14

Regulamentul
744/09-iul2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
201L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Breuf de Charolles (DOP)]

30.iul.14

Directiva
2014/88/UE/
09-iul-2014

de modificare a Directivei 2004/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu
privire la indicatorii de siguranta comuni si la metodele comune de calcul al costurilor
accidentelor

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
201L

31.iul.14

Regulamentul
749/30-iun2014

privind structura, formatul, procedurile de transmitere si revizuirea informatiilor
raportate de statele membre in temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
203L

Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate

M.Of. 597
din 25-sep2013

Guvernul

M.Of. 393
din 29-iun2013

Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate

M.Of. 268
din 14mai-2013

Comitetul
Interministerial de
Finantari, Garantii si

M.Of. 263
din 23-apr2012

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 07.07.2014:
Legislatia Romaniei

07.iul.14

07.iul.14

07.iul.14

07.iul.14

Ordinul
609/2013

privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
nr. 225/2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii
realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim
special

Ordonanta
urgenta
77/2013

pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice
locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile
publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a
ministerelor

Ordinul
225/2013

Hotarirea
45/2012

pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de
catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special

pentru aprobarea Normei privind compensarea partiala a dobanzii platite de operatorii
economici la creditele in lei (NI-CST-15-III/0)
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Asigurari
Guvernul

M.Of. 707
din 18-noi2013

Guvernul

M.Of. 33
din 15-ian2013

Ministerul Fondurilor
Europene

M.Of. 383
bis din 23mai-2014

Parlamentul

M.Of. 189
din 25mar-2010

09.iul.14

Hotarirea
879/2013

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea
si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine

09.iul.14

Hotarirea
7/2013

privind organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura
si investitii straine

10.iul.14

Ordinul
544/2014

pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii generale aferent cererilor de
propuneri de proiecte lansate in cadrul Programului operational sectorial ''Dezvoltarea
resurselor umane'' 2007-2013 in anul 2014

Legea
53/2010

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului
temporar de sprijinire a derularii afacerilor in domeniul comertului cu seminte de
consum, precum si pentru modificarea unor acte normative

Guvernul

M.Of. 506
din 22-iul2009

Hotarirea
807/2009

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii
semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea
Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea
contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 82/2003

Guvernul

M.Of. 444
din 23-iun2003

13.iul.14

Hotarirea
684/2003

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii
semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea
Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea
contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 82/2003

Parlamentul

13.iul.14

Legea
149/2003

M.Of. 276
din 19-apr-

13.iul.14

13.iul.14

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind
reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit
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pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

13.iul.14
13.iul.14

23.iul.14

2003
Guvernul

M.Of. 106
din 19-feb2003

Hotarirea
82/2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de
consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de
garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a
modului de sanctionare a acestora

Ordonanta
urgenta
141/2002

privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de
depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de
depozit

Guvernul

M.Of. 828
din 18nov-2002

Ordinul
1991/2009

pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea
carnetelor TIR

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 548
din 06-aug2009

Parlamentul

M.Of. 276
din 25-apr2007

Legea
195/2001

a voluntariatului *) - Republicare

27.iul.14

Ordinul
460/2008

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale nr. 457/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de
porci

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 554
din 22-iul2008

27.iul.14

Ordinul
561/2006

privind modificarea si completarea anexei ''Norme tehnice de clasificare a carcaselor
de porci'' la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 457/2004

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 720
din 23-aug2006

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.
457/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 719
din 09-aug2005

pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

Ministerul
Agriculturii, Padurilor

M.Of. 564
din 25-iun-

26.iul.14

27.iul.14

Ordinul
683/2005

27.iul.14

Ordinul
457/2004
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si Dezvoltarii Rurale

2004

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
187L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
187L

Legislatia Uniunii Europene

11.iul.14

Regulamentul
1184/18-iul2005

de impunere a anumitor masuri restrictive specifice indreptate impotriva anumitor
persoane care obstructioneaza procesul de pace si incalca dreptul international in
conflictul din regiunea Darfur din Sudan

11.iul.14

Regulamentul
131/26-ian2004

16.iul.14

Decizia
2012/389/PE
SC/16-iul2012

16.iul.14

Decizia
2012/392/PE
SC/16-iul2012

privind misiunea PSAC a Uniunii Europene in Niger (EUCAP Sahel Niger)
de autorizare a Germaniei sa aplice o rata redusa a taxei pentru energie electrica in
cazul energiei electrice furnizate in mod direct navelor aflate la dana in port (''energie
electrica furnizata din reteaua terestra'') in conformitate cu articolul 19 din Directiva
2003/96/CE

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
191L

16.iul.14

Decizia
2011/445/UE
/12-iul-2011

de completare a Codului frontierelor Schengen cu dispozitii referitoare la
supravegherea frontierelor externe maritime in contextul cooperarii operative
coordonate de Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la
Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
111L

17.iul.14

Decizia
2010/252/UE
/26-apr-2010

de impunere a unor masuri restrictive impotriva Sudanului

privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacitatilor maritime
regionale in statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR)

9

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
203L

19.iul.14

Decizia
2011/492/UE
/18-iul-2011

privind incheierea procedurii de consultare cu Republica Guineea-Bissau in
conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat intre membrii grupului
statelor din Africa, Caraibe si Pacific, pe de o parte, si Comunitatea Europeana si
statele membre ale acesteia, pe de alta parte
de modificare a masurilor corespunzatoare stabilite prin Decizia 2009/618/CE privind
finalizarea procedurii de consultare cu Republica Guineea in conformitate cu articolul
96 din Acordul de la Cotonou si de abrogare a acesteia

Consiliul Uniunii
Europene

19.iul.14

Decizia
2011/465/UE
/18-iul-2011

Jurnalul
Oficial
195L

Consiliul Uniunii
Europene

22.iul.14

Regulamentul
566/18-iun2012

Jurnalul
Oficial
169L

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
192L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 45L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
211L

22.iul.14

Regulamentul
975/03-mai1998

22.iul.14

Regulamentul
423/22-feb1999

31.iul.14

Decizia
2014/417/UE
/27-iun-2014

31.iul.14

Decizia
2014/88/UE/
13-feb-2014

31.iul.14

Regulamentul
756/06-aug2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 975/98 privind valorile nominale si
specificatiile tehnice ale monedelor euro ce urmeaza sa intre in circulatie

privind valorile nominale si specificatiile tehnice ale monedelor euro ce urmeaza sa
intre in circulatie

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 975/98 privind valorile nominale si
specificatiile tehnice ale monedelor euro care urmeaza sa fie puse in circulatie

privind anumite masuri de protectie provizorii cu privire la pesta porcina africana in
Letonia

de suspendare temporara a importurilor din Bangladesh de produse alimentare care
contin sau constau in frunze de betel (''Piper betle'')

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 657/2008 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de
ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor
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din institutiile scolare

31.iul.14

Decizia
2012/363/UE
/04-iul-2012

de autorizare a statelor membre sa prelungeasca autorizatiile provizorii acordate
pentru noile substante active bixafen, Candida oleophila tulpina O, fluopiram,
halosulfuron, iodura de potasiu, tiocianat de potasiu si spirotetramat

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
176L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanţe
LEGE privind parteneriatul public-privat
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută
la art.6 alin. (1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate
în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
LEGE privind performanţa energetică a cladirilor din România
LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice
LEGE privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice
LEGE pentru modificarea şi completarea Art.10, 12 şi 13 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării
" cu modificările şi completările ulterioare
LEGE pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice
LEGE pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
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