AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 12.11.2013.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 04.11.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATI
E

Legislatia Romaniei

Ordinul
16-nov-2013 M.100/2013

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr.
M87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinta a materialelor de natura
obiectelor de inventar si a altor materiale din dotarea Ministerului Apararii
Nationale

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 640
din 17oct-2013

Legislatia Uniunii Europene
Parlamentul

M.Of. 363
din 18-iun2013

Hotarirea
54/2013

privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara

Decizia
962/2010

pentru modificarea anexelor nr. 2B, 3A si 3B la Decizia Plenului Oficiului National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 674/2008 privind forma si continutul
Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale
Raportului de transferuri externe

Oficiul Nat. de
Prevenire si
Combatere a Spalarii
Banilor

M.Of. 761
din 15-noi2010

privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de
tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe

M.Of. 451
din 17-iun2008

05-nov-2013

Decizia
674/2008

Oficiul Nat. de
Prevenire si
Combatere a Spalarii
Banilor

06-nov-2013

Ordinul
2116/2007

privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta
tehnica

Ministerul Economiei
si Finantelor

M.Of. 34
din 16-ian-

05-nov-2013

05-nov-2013

1

2008

11-nov-2013

Norma
8/2006

privind operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului in
relatia cu Banca Nationala a Romaniei si decontarea acestor operatiuni

Banca Nationala a
Romaniei

M.Of. 564
din 29-iun2006

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
281L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
282L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
282L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
282L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
283L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 04.11.2013:
Legislatia Romaniei
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2380/2001, (CE) nr. 1289/2004, (CE) nr.
1455/2004, (CE) nr. 1800/2004, (CE) nr. 600/2005, (UE) nr. 874/2010 si a
Regulamentelor de punere in aplicare (UE) nr. 388/2011, (UE) nr. 532/2011 si (UE) nr.
900/2011 in ceea ce priveste numele titularului autorizatiei pentru anumiti aditivi in
hrana animalelor

12-nov-2013

Regulamentul
1014/22-oct2013

13-nov-2013

Regulamentul
1016/23-oct2013

privind autorizarea unui preparat de tulpina a microorganismului DSM 11798 din
familia Coriobacteriaceae ca aditiv pentru hrana porcilor

13-nov-2013

Regulamentul
1017/23-oct2013

de refuzare a autorizarii anumitor mentiuni de sanatate inscrise pe produsele
alimentare, altele decat cele care se refera la reducerea riscului de imbolnavire si la
dezvoltarea si sanatatea copiilor

13-nov-2013

Regulamentul
1019/23-oct2013

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 in ceea ce priveste
histamina in produsele pescaresti

14-nov-2013

Regulamentul
1032/24-oct2013

de aprobare a acidului bromacetic ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide din tipul de produs 4

2

14-nov-2013

Regulamentul
1033/24-oct2013

14-nov-2013

Regulamentul
1034/24-oct2013

de autorizare ca substanta activa a fosfurii de aluminiu care elibereaza fosfina in
vederea utilizarii acesteia in produsele biocide pentru tipul de produs 20

14-nov-2013

Regulamentul
1035/24-oct2013

de aprobare a acidului benzoic ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide din tipurile de produs 3 si 4

14-nov-2013

Regulamentul
1036/24-oct2013

de aprobare a etofenproxului ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide din tipul de produs 18

14-nov-2013

Regulamentul
1037/24-oct2013

14-nov-2013

Regulamentul
1038/24-oct2013

de aprobare a tebuconazolului ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide din tipurile de produs 7 si 10

14-nov-2013

Regulamentul
1039/24-oct2013

de modificare a aprobarii acidului nonanoic ca substanta activa existenta, destinata
utilizarii in produsele biocide din tipul de produs 2

Regulamentul
1040/24-oct2013

privind autorizarea unui preparat pe baza de endo-1,4-beta-xilanaza produsa de
Trichoderma reesei (MUCL 49755) si de endo-1,3(4)-beta-glucanaza produsa de
Trichoderma reesei (MUCL 49754) ca aditiv furajer destinat porcilor pentru ingrasat si
speciilor porcine minore pentru ingrasat altele decat Sus scrofa domesticus si
curcanilor pentru ingrasat (titularul autorizatiei: Aveve NV)

14-nov-2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
283L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
283L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
283L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
283L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
283L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
283L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
283L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
283L

de aprobare a sulfatului de cupru pentahidratat ca substanta activa existenta,
destinata utilizarii in produsele biocide din tipul de produs 2

de aprobare a IPBC ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in produsele
biocide din tipul de produs 6

3

Regulamentul
1044/25-oct2013

de modificare a anexei IV la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 in ceea ce priveste
modelul de certificat sanitar-veterinar pentru transporturile de matci de albine si de
matci de bondari

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
284L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
284L

15-nov-2013

Decizia
2013/529/UE
/25-oct-2013

privind aprobarea sistemului Bosch de preconditionare printr-un sistem de navigatie a
nivelului de incarcare a bateriei vehiculelor hibride, ca tehnologie inovatoare pentru
reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme in temeiul Regulamentului (CE)
nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului
de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 114/2013 al Comisiei cu scopul de a
corecta emisiile specifice medii de CO2 pentru 2010 specificate pentru producatorul
Piaggio

Comisia Europeana

18-nov-2013

Regulamentul
1047/21-aug2013

Jurnalul
Oficial
285L

18-nov-2013

Regulamentul
1021/09-oct2013

de modificare a Directivelor 1999/4/CE si 2000/36/CE ale Parlamentului European si
ale Consiliului si a Directivelor 2001/111/CE, 2001/113/CE si 2001/114/CE ale
Consiliului in ceea ce priveste competentele care urmeaza sa fie conferite Comisiei

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul
Oficial
287L

Comisia Europeana

19-nov-2013

Regulamentul
1055/25-oct2013

privind autorizarea unui preparat de acid ortofosforic ca aditiv pentru hrana tuturor
speciilor de animale

Jurnalul
Oficial
288L

privind autorizarea unui preparat de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ca aditiv
furajer pentru vitele pentru ingrasare si de modificare a Regulamentului (CE) nr.
492/2006 (titularul autorizatiei Prosol SpA)

Comisia Europeana

20-nov-2013

Regulamentul
1059/29-oct2013

Jurnalul
Oficial
289L

Comisia Europeana

20-nov-2013

Regulamentul
1060/29-oct2013

privind autorizarea bentonitei ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale

Jurnalul
Oficial
289L
Jurnalul
Oficial
289L

20-nov-2013

privind autorizarea unui preparat de Enterococcus faecium NCIMB 10415 ca aditiv
pentru hrana viteilor, iezilor, pisicilor si cainilor si de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1288/2004 (titular al autorizatiei DSM Nutritional Products Ltd reprezentat de
DSM Nutritional products Sp. Z o.o)

Comisia Europeana

Regulamentul
1061/29-oct2013

15-nov-2013

4

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
289L

20-nov-2013

Regulamentul
1063/30-oct2013

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispozitii de
aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului
vamal comunitar in ceea ce priveste utilizarea sistemului de echivalenta in sectorul
zaharului
de refuzare a autorizarii anumitor mentiuni de sanatate inscrise pe produsele
alimentare, altele decat cele care se refera la reducerea riscului de imbolnavire si la
dezvoltarea si sanatatea copiilor

Comisia Europeana

20-nov-2013

Regulamentul
1066/30-oct2013

Jurnalul
Oficial
289L

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste utilizarea difosfatilor (E 450), trifosfatilor
(E 451) si polifosfatilor (E 452) in pestele conservat prin sarare umeda

Comisia Europeana

20-nov-2013

Regulamentul
1068/30-oct2013

Jurnalul
Oficial
289L

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste utilizarea fosfatilor de sodiu (E 339) in
membranele naturale pentru carnati

Comisia Europeana

20-nov-2013

Regulamentul
1069/30-oct2013

Jurnalul
Oficial
289L
Jurnalul
Oficial
292L

21-nov-2013

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispozitii de
aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului
vamal comunitar in ceea ce priveste admiterea temporara, exportul si reimportul
instrumentelor muzicale portabile

Comisia Europeana

Regulamentul
1076/31-oct2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
292L

21-nov-2013

Regulamentul
1077/31-oct2013

privind autorizarea unui preparat de Enterococcus faecium NBIMCC 8270,
Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269,
Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp.
bulgaricus NBIMCC 8244 si Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 ca aditiv furajer
pentru purceii de lapte (titularul autorizatiei Lactina Ltd)

Comisia Europeana

21-nov-2013

Regulamentul
1078/31-oct2013

privind autorizarea acidului fumaric ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de
animale

Jurnalul
Oficial
292L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

25-nov-2013

Regulamentul
1084/30-oct-

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Platano de Canarias (IGP)]

5

2013

293L

25-nov-2013

Regulamentul
1085/30-oct2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
293L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Westfalischer Knochenschinken (IGP)]

25-nov-2013

Regulamentul
1086/30-oct2013

de aprobare a unei modificari care nu este minora din caietul de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Raschera (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
293L

25-nov-2013

Regulamentul
1087/04-nov2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste raportarea referitoare la bromura de metil

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
293L

25-nov-2013

Regulamentul
1088/04-nov2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste cererile de licente de import si de export al produselor
si echipamentelor care contin sau depind de haloni pentru utilizari critice in aeronave

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
293L

25-nov-2013

Regulamentul
1089/04-nov2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
293L

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste conditiile de autorizare a substantei active kieselgur (diatomit)

25-nov-2013

Regulamentul
1090/04-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Travia da Beira Baixa (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
293L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
294L

26-nov-2013

Directiva
2013/48/UE/
22-oct-2013

privind dreptul de a avea acces la un avocat in cadrul procedurilor penale si al
procedurilor privind mandatul european de arestare, precum si dreptul ca o persoana
terta sa fie informata in urma privarii de libertate si dreptul de a comunica cu
persoane terte si cu autoritati consulare in timpul privarii de libertate

26-nov-2013

Regulamentul
1051/22-oct2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme
comune privind reintroducerea temporara a controlului la frontierele interne in
circumstante exceptionale

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
295L

6

Regulamentul
1053/07-oct2013

de instituire a unui mecanism de evaluare si monitorizare in vederea verificarii
aplicarii acquis-ului Schengen si de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16
septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea si punerea
in aplicare a Acordului Schengen

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
295L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
294L

26-nov-2013

Directiva
2013/50/UE/
22-oct-2013

de modificare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului
privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia
referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o
piata reglementata, a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului
privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori
mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare si a Directivei
2007/14/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii ale
Directivei 2004/109/CE
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European si al
Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei in ceea ce priveste
simplificarea sistemului Intrastat si colectarea de informatii Intrastat

Comisia Europeana

26-nov-2013

Regulamentul
1093/04-nov2013

Jurnalul
Oficial
294L

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 [Sierra de Cadiz (DOP)]

Comisia Europeana

26-nov-2013

Regulamentul
1095/04-nov2013

Jurnalul
Oficial
294L

Comisia Europeana

26-nov-2013

Regulamentul
1096/04-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Poulet des Cevennes/ Chapon des Cevennes (IGP)]

Jurnalul
Oficial
294L

de aprobare a unei modificari care nu este minora din caietul de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Lentilles vertes du Berry (IGP)]

Comisia Europeana

26-nov-2013

Regulamentul
1097/04-nov2013

Jurnalul
Oficial
294L

Comisia Europeana

26-nov-2013

Regulamentul
1098/04-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Gache vendeenne (IGP)]

Jurnalul
Oficial
294L

26-nov-2013

7

Regulamentul
1099/05-nov2013

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispozitii de
aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului
Vamal Comunitar (consolidarea serviciilor de transport maritim regulat)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
294L

Comisia Europeana

Regulamentul
1101/06-nov2013

privind autorizarea unui preparat de Enterococcus faecium DSM 7134 si Lactobacillus
rhamnosus DSM 7133 ca aditiv furajer in hrana viteilor pentru crestere si de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1288/2004 (titularul autorizatiei Lactosan GmbH
& CoKG)

Jurnalul
Oficial
296L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
296L

27-nov-2013

Regulamentul
1104/06-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor traditionale garantate
[''Basterdsuiker''/ ''Basterdsuicker''/ ''Basterdsuijcker''/ ''Basterdsuijker''/ ''Basterd''/
''Bastardsuiker''/
''Bastardsuicker''/''Bastardsuijcker''/''Bastardsuijker''/''Bastard''/''Bastert''/''Bastertsui
ker'' (STG)]

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
296L

27-nov-2013

Directiva
2013/51/EUR
ATOM/22oct-2013

Comisia Europeana

28-nov-2013

Regulamentul
1107/05-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Carne de Bravo do Ribatejo (DOP)]

Jurnalul
Oficial
298L

Comisia Europeana

28-nov-2013

Regulamentul
1108/05-nov2013

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

Jurnalul
Oficial
298L

Comisia Europeana

28-nov-2013

Regulamentul
1109/05-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Melone Mantovano (IGP)]

Jurnalul
Oficial
298L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

26-nov-2013

27-nov-2013

28-nov-2013

Regulamentul
1110/05-nov-

de stabilire a unor cerinte de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste
substantele radioactive din apa destinata consumului uman

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Queso Los Beyos (IGP)]

8

2013

298L

28-nov-2013

Regulamentul
1111/05-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Lietuviskas varskes suris (IGP)]

28-nov-2013

Regulamentul
1112/05-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Pan de Alfacar (IGP)]

28-nov-2013

Regulamentul
1113/07-nov2013

privind autorizarea preparatelor de Lactobacillus plantarum NCIMB 40027,
Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 si Lactobacillus buchneri LN
4637/ATCC PTA-2494 ca aditivi in hrana tuturor speciilor de animale

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
298L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
298L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
298L

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial 34L

Legislatia Uniunii Europene

06-nov-2013

Decizia
2119/98/CE/
24-sep-1998

de creare a unei retele de supraveghere epidemiologica si control al bolilor
transmisibile in Comunitate

07-nov-2013

Decizia
2004/71/CE/
04-sep-2003

privind cerintele esentiale pentru echipamentele de radiocomunicatii maritime
destinate utilizarii pe navele care nu intra sub incidenta Conventiei SOLAS si
participarii la Sistemul global de salvare si siguranta pe mare (GMDSS)

20-nov-2013

Regulamentul
102/03-feb2009

privind autorizarea permanenta a unui aditiv din hrana animalelor

9

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE privind trecerea colecției de timbre a României de la Compania Națională Poșta Română în Patrimoniul Băncii Naționale a României
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
LEGE pentru completarea Legii nr.53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române
LEGE privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizaților de producători din
sectorul laptelui și al produselor lactate
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care
au obținut media 10 la examenul de bacalaureat 2013
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2013 privind prorogarea temenului prevăzut la art.V din Ordonanța Guvernului nr.6/2011
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrație și Reglementare în Comunicații
LEGE pentru modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Kuweit privind dobândirea , pe bază de reciprocitate, a dreptului de
proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Kuwait City, la 11 iunie 2012
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2013 pentru modificarea art.13 alin.(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Regiei
Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin și înființarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
LEGE pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

10

LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecției martorilor adoptat la Štiřín , Republica Cehă la 24 mai 2012 , semnat de
România la Štiřín Republica Cehă, la aceeași data
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniu apărării, semnat
la Rawalpindi la 14 februarie 2013
LEGE pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, semnat la Bruxelles la
17 decembrie 2009
LEGE pentru ratificarea Acordului privind spatial aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica
Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012
LEGE pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre
ale acesteia , ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 și respective 21 iunie 2011 la
Luxemburg și Oslo, precum și a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte,
și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte,
Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei , ca a patra parte, semnat la 16
iunie 2011 și respective 21 iunie 2011 la Luxemburg și Oslo
LEGE pentru aderarea României la Asociația Internațională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale
LEGE privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției privind crearea Organizației Internaționale pentru colaborarea economică
și tehnico-științifică în domeniul industriei elctrotehnice "INTERELECTRO " în relație cu România
LEGE pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în
Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011
privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră
Române, precum și a Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 104/2001 privind organizarea și funcționarea
Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a
României
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LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul
sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau care dețin direct sau indirect o participație majoritară
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către
Societatea Națională "Nuclearelectrica"-S.A. prin alocații de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 1 martie 2012, și la Paris la 1 august 2011 și la 26 martie 2012, la
Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10
ianuarie 2006, precum și pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2013 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea
plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății unei contribuții
financiare la organisme internaționale
LEGE privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu
Rezoluția nr.612/2011 privind" Majorarea selective a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot și a participării țărilor aflate în tranziție și a
celor în curs de dezvoltare" adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, și respectiv în conformitate cu Rezoluția nr.613/2011 privind "Majorarea
generală de capital 2010 " adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD
LEGE privind trecerea Centrului Național de Cultură a Romilor-Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenției Naționale
pentru Romi
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2013 privind plata obligațiilor financiare ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților
Nucleare la organismele și organizațiile internaționale
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea
serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
LEGE pentru modificarea art.45, alin.(7) din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, republicată
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