AGENDA JURIDICA

Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 18.06.2013.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 10.06.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Parlamentul

M.Of. 146 din 19mar-2013

Legea 51/2013

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului
nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care
desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari
constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum
si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 357 din 17iun-2013

Ordinul 81/2013

pentru modificarea si completarea Instructiunilor tehnice
privind modul de evidenta, raportare, calcul si plata a taxei
pe activitatea miniera si a redeventei miniere, aprobate
prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru
Resurse Minerale nr. 198/2009

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei Publice

M.Of. 301 din 27mai-2013

Ordinul 1778/2013

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind
inspectia sistemelor de climatizare in cladiri'', indicativ GEx
009 - 2013

Foruri Internationale

Protocol din 2012

privind preocuparile poporului irlandez referitoare la
Tratatul de la Lisabona

M.Of. 258 din 09mai-2013

Legislatia Romaniei

19.iun.13

20.iun.13

26.iun.13

30.iun.13

Legislatia Uniunii Europene
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19.iun.13

20.iun.13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 143L

Regulamentul 497/29mai-2013

de modificare si de rectificare a Regulamentului (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

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 145L

Directiva
2013/14/UE/21-mai2013

de modificare a Directivei 2003/41/CE privind activitatile si
supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii
ocupationale, a Directivei 2009/65/CE de coordonare a
actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind
organismele de plasament colectiv in valori mobiliare
(OPCVM) si a Directivei 2011/61/UE privind administratorii
fondurilor de investitii alternative in ceea ce priveste
increderea excesiva acordata ratingurilor de credit

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 146L

20.iun.13

Regulamentul 462/21mai-2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind
agentiile de rating de credit

Jurnalul Oficial 147L

21.iun.13

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE)
nr. 1225/2011 in ceea ce priveste comunicarea de
informatii in scopul scutirii de taxe vamale

Comisia Europeana

Regulamentul 504/31mai-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 147L

Decizia
2013/256/UE/30-mai2013

privind recunoasterea ''instrumentului de calcul Biograce al
emisiilor de gaze cu efect de sera'' pentru demonstrarea
conformitatii cu criteriile de durabilitate in temeiul
Directivelor 98/70/CE si 2009/28/CE ale Parlamentului
European si ale Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 150L

Regulamentul 509/03iun-2013

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr.
1333/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in
ceea ce priveste utilizarea unor aditivi in anumite bauturi
alcoolice

21.iun.13

24.iun.13
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Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 150L

Regulamentul 510/03iun-2013

de modificare a anexelor I, II si III la Regulamentul (CE) nr.
1333/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in
ceea ce priveste utilizarea oxizilor si hidroxizilor de fier (E
172), a hidroxipropilmetilcelulozei (E 464) si a polisorbatilor
(E 432-436) pentru marcarea anumitor fructe

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 152L

25.iun.13

Decizia
2013/262/UE/04-iun2013

de modificare a Deciziei de punere in aplicare 2012/715/UE
de stabilire a unei liste de tari terte cu un cadru de
reglementare aplicabil substantelor active pentru
medicamente de uz uman si cu activitatile aferente de
control si de aplicare a legii care sa garanteze un nivel de
protectie a sanatatii publice echivalent cu cel din Uniune

Jurnalul Oficial 154L

26.iun.13

de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor
traditionale garantate [Tortas de Aceite de Castilleja de la
Cuesta (StG)]

Comisia Europeana

Regulamentul 515/05iun-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 157L

Regulamentul 503/03apr-2013

privind cererile de autorizare a alimentelor si furajelor
modificate genetic in conformitate Regulamentul (CE) nr.
1829/2003 al Parlamentului European si al Consiliului si de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 641/2004 si (CE) nr.
1981/2006 ale Comisiei

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 118L

29.iun.13

Regulamentul 394/29apr-2013

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010
privind substantele active din punct de vedere farmacologic
si clasificarea lor in functie de limitele reziduale maxime din
produsele alimentare de origine animala, in ceea ce
priveste substanta monepantel

Statele Membre ale
Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 60L

30.iun.13

Protocol din 13-iun2012

24.iun.13

28.iun.13

privind preocuparile poporului irlandez referitoare la
Tratatul de la Lisabona

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 10.06.2013:
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Legislatia Romaniei

10.iun.13

Decizia 275/2012

privind infiintarea Comitetului interministerial pentru
combaterea coruptiei, a criminalitatii organizate
transnationale si a formelor grave ale criminalitatii
economice si financiare

Decizia 277/2012

privind infiintarea Comitetului interministerial in domeniul
ordinii publice si sigurantei cetateanului

Primul-Ministru

10.iun.13

M.Of. 355 din 24mai-2012

Ministerul Sanatatii
Publice

M.Of. 799 din 28noi-2008

Ordinul 1920/2008

privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice
nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind
includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor
in/din Lista cu denumiri comune internationale ale
medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara
contributie personala, a documentatiei care trebuie depusa
de solicitanti in vederea includerii unui medicament in
aceasta lista si a procedurii de lucru a Comisiei de strategie
terapeutica

Ministerul Sanatatii
Publice

M.Of. 210 din 19mar-2008

Ordinul 318/2008

pentru aprobarea criteriilor privind includerea,
neincluderea sau excluderea medicamentelor in/din Lista
cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de
care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie
personala, a documentatiei care trebuie depusa de
solicitanti in vederea includerii unui medicament in aceasta
lista si a procedurii de lucru a Comisiei de strategie
terapeutica
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

Ministerul Agriculturii
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 651 din 13sep-2012

10.iun.13

10.iun.13

12.iun.13

Ordinul 138/2012
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Primul-Ministru

M.Of. 355 din 24mai-2012

gospodaririi apelor nr. 116/153/358/2005
Ministerul Sanatatii

M.Of. 651 din 13sep-2012

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

Ministerul Mediului si
Padurilor

M.Of. 651 din 13sep-2012

Ordinul 3370/2012

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

Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului
si Sportului

M.Of. 590 din 17aug-2012

Ordinul 5223/2012

pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind
predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie
romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale
Uniunii Europene si instrumentele de lucru, aprobata prin
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului nr. 3.927/2010

Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului
si Sportului

M.Of. 324 din 14mai-2012

12.iun.13

Ordinul 3837/2012

pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind
predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie
romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale
Uniunii Europene si a instrumentelor de lucru, aprobate
prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului nr. 3.927/2010

12.iun.13

Ordinul 4556/2011

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei,
cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.927/2010 pentru

Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului

M.Of. 538 din 29-

12.iun.13

12.iun.13

12.iun.13
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12.iun.13

12.iun.13

12.iun.13

12.iun.13

12.iun.13

aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului privind predarea cursului
de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de
invatamant din state membre ale Uniunii Europene si
instrumentele de lucru

si Sportului

iul-2011

Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului
si Sportului

M.Of. 401 din 16iun-2010

Ordinul 3927/2010

pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind
predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie
romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale
Uniunii Europene si instrumentele de lucru

Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului
si Sportului

M.Of. 401 din 16iun-2010

Metodologie din 2010

a Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului
si Sportului privind predarea cursului de Limba, cultura si
civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state
membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale

M.Of. 910 din 24dec-2009

Ordinul 683/2009

pentru 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

Ministerul Sanatatii

M.Of. 910 din 24dec-2009

Ordinul 1452/2009

pentru 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
pentru completarea Regulamentului de organizare si
functionare a Comisiei Nationale de Omologare a
Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat prin Ordinul

Ministerul Mediului

M.Of. 910 din 24dec-2009

Ordinul 1684/2009
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ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al
ministrului sanatatii si al ministrului mediului si gospodaririi
apelor nr. 116/153/358/2005

12.iun.13

Ordinul 1365/2006

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
mediului si gospodaririi apelor nr. 657/2006 pentru
aprobarea modelelor si continutului formularelor utilizate
in activitatea de inspectie fiscala

12.iun.13

Ordinul 657/2006

pentru aprobarea modelelor si continutului formularelor
utilizate in activitatea de inspectie fiscala

Ministerul Sanatatii

M.Of. 436 din 24mai-2005

12.iun.13

Ordinul 153/2005

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Comisiei Nationale de Omologare a
Produselor de Protectie a Plantelor

Regulament din 2005

de organizare si functionare a Comisiei Nationale de
Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor

Ministerul Sanatatii

12.iun.13

M.Of. 436 din 24mai-2005

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale

M.Of. 436 din 24mai-2005

Regulament din 2005

de organizare si functionare a Comisiei Nationale de
Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Comisiei Nationale de Omologare a
Produselor de Protectie a Plantelor

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale

M.Of. 436 din 24mai-2005

de organizare si functionare a Comisiei Nationale de
Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor

Ministerul Mediului si
Gospodaririi Apelor

M.Of. 436 din 24mai-2005

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Comisiei Nationale de Omologare a
Produselor de Protectie a Plantelor

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale

M.Of. 436 din 24mai-2005

12.iun.13

12.iun.13

12.iun.13

12.iun.13

Ordinul 116/2005

Regulament din 2005

Ordinul 358/2005
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Ministerul Mediului si
Gospodaririi Apelor

M.Of. 33 din 17ian-2007

Ministerul Mediului si
Gospodaririi Apelor

M.Of. 702 din 16aug-2006

13.iun.13

13.iun.13

13.iun.13

14.iun.13

14.iun.13

14.iun.13

Ordinul 1226/2007

pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.
992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante
periculoase in echipamentele electrice si electronice

Guvernul

M.Of. 588 din 07iul-2006

Hotarirea 816/2006

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante
periculoase in echipamentele electrice si electronice

Guvernul

Hotarirea 992/2005

privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in
echipamentele electrice si electronice

M.Of. 822 din 12sep-2005

Ministerul Economiei,
Comertului si
Mediului de Afaceri

M.Of. 651 din 13sep-2012

Ordinul 1653/2012

privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Tarifele
pentru activitatile de autorizare, avizare, verificare tehnica
si alte activitati la instalatii sub presiune, instalatii de
ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii
si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011,
aprobate prin Ordinul ministrului economiei, comertului si
mediului de afaceri nr. 1.169/2011

Ministerul Economiei,
Comertului si
Mediului de Afaceri

M.Of. 444 din 24iun-2011

Ordinul 1169/2011

privind aprobarea Tarifelor pentru activitatile de
autorizare, avizare, verificare tehnica si alte activitati la
instalatii sub presiune, instalatii de ridicat,
instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si
aparate consumatoare de combustibil, efectuate de
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Turismului

M.Of. 182 din 15mar-2011

Ordinul 1051/2011

pentru aprobarea Normelor metodologice privind
eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si
brevetelor de turism
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Ministerul Mediului si
Dezvoltarii Durabile

M.Of. 626 din 12sep-2007

14.iun.13

14.iun.13

15.iun.13

17.iun.13

17.iun.13

17.iun.13

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Turismului

M.Of. 182 bis din
15-mar-2011

Consiliul National al
Audiovizualului

M.Of. 308 din 12mai-2010

Decizia 488/2010

privind procedura de acordare, modificare si de prelungire
a valabilitatii licentei si a deciziei de autorizare
audiovizuala, cu exceptia celor pentru difuzare in sistem
digital terestru, precum si conditiile privind difuzarea de
programe locale, retransmiterea sau preluarea de
programe ale altor radiodifuzori

Ministerul
Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 429 din 28iun-2012

Ordinul 1072/2012

privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii
de navigatie aeriana terminala a unor categorii de aeronave
civile

Guvernul

Hotarirea 635/2009

privind revocarea si numirea unor membri in Consiliul
director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

M.Of. 363 din 29mai-2009

Guvernul

M.Of. 444 din 13iun-2008

Hotarirea 624/2008

pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.
603/2006 privind revocarea si numirea unor membri in
Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

Guvernul

Hotarirea 603/2006

privind revocarea si numirea unor membri in Consiliul
director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

M.Of. 420 din 16mai-2006

Consiliul National al
Audiovizualului

M.Of. 677 din 24sep-2003

Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Norme Metodologice
din 2011

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CLASIFICARE, A
LICENTELOR SI BREVETELOR DE TURISM

Legislatia Uniunii Europene

14.iun.13

24.iun.13

Decizia 260/2003

Regulamentul 1207/11iun-2001

privind cedarea licentei audiovizuale
privind procedurile prevazute de dispozitiile ce
reglementeaza schimburile preferentiale intre Comunitatea
Europeana si anumite tari, destinate sa faciliteze eliberarea
certificatelor de circulatie a marfurilor EUR.1, intocmirea
declaratiilor pe factura si a formularelor EUR.2 si eliberarea
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unor autorizatii de exportatori desemnati, precum si de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3351/83
privind eliminarea controalelor si a formalitatilor aplicabile
bagajelor de mana si bagajelor insotitoare ale pasagerilor
care efectueaza un zbor intracomunitar, precum si
bagajelor persoanelor care efectueaza o traversare
maritima intracomunitara

24.iun.13

Regulamentul 3925/19dec-1991

24.iun.13

Regulamentul 2913/12oct-1992

de instituire a Codului Vamal Comunitar

30.iun.13

Regulamentul 1115/28nov-2012

privind suspendarea temporara a taxelor vamale la
importul anumitor cereale pentru anul de comercializare
2012/2013

30.iun.13

Decizia
2010/784/PESC/17-dec2010

privind Misiunea de Politie a Uniunii Europene pentru
teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

30.iun.13

Actiunea comuna
2005/889/PESC/25-nov2005

privind instituirea Misiunii de Asistenta la Frontiera a
Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM
Rafah)

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 329L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 335L

Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice
centralizată
LEGE privind aprobarea Memorandumului de Înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. semnat la București la 15 februarie
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2013
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
LEGE privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri
pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea
Curții Constituționale
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de
implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de
servicii
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale
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LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2013 pentru modificarea și completarea 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 cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității
pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și
Pădurilor -Administrația Națională "Apele Române"
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
LEGE privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2012 privind unele măsuri pentru derularea opțiunii de vânzare de acțiuni conform
prevederilor contractului de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a
Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud"- S.A.
LEGE pentru modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18/10.01.2011
LEGE privind abrogarea art.IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu
ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
LEGE privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
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