AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 04.03.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 01.03.2014:

DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

Ordinul
06.mar.14 39/2014

privind stabilirea echipajului minim de siguranta pentru navele maritime care
arboreaza pavilion roman

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 87
din 04feb-2014

Instructiuni
Tehnice din
07.mar.14 2013

privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a
mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic
de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara
pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere

Agentia Nationala
pt Resurse
Minerale

M.Of. 1
din 06ian-2014

Ordinul
07.mar.14 202/2013

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea
masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a
deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si
modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de
activitatile miniere

Agentia Nationala
pt Resurse
Minerale

M.Of. 1
din 06ian-2014

Instructiuni
Tehnice din
07.mar.14 2013

privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a
mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic
de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara
pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere

Ministerul
Mediului si
Schimbarilor
Climatice

M.Of. 1
din 06ian-2014
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Instructiuni
Tehnice din
07.mar.14 2013

privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a
mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic
de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara
pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere

Ministerul
Economiei

M.Of. 1
din 06ian-2014

Ordinul
07.mar.14 2881/2013

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea
masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a
deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si
modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de
activitatile miniere

Ministerul
Mediului si
Schimbarilor
Climatice

M.Of. 1
din 06ian-2014

Ordinul
07.mar.14 2348/2013

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea
masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a
deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si
modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de
activitatile miniere

Ministerul
Economiei

M.Of. 1
din 06ian-2014

Ordinul
12.mar.14 1328/2013

pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civilo-militare romane privind
managementul spatiului aerian si aplicarea conceptului de utilizare flexibila a
spatiului aerian in regiunea de informare a zborurilor Bucuresti, RACMR MSAUFSA si pentru stabilirea modalitatii de clasificare si de organizare a spatiului
aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucuresti

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 100
din 10feb-2014

Ordinul
12.mar.14 M.128/2013

pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civilo-militare romane privind
managementul spatiului aerian si aplicarea conceptului de utilizare flexibila a
spatiului aerian in regiunea de informare a zborurilor Bucuresti, RACMR MSAUFSA si pentru stabilirea modalitatii de clasificare si de organizare a spatiului
aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucuresti

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 100
din 10feb-2014

Legea
12.mar.14 335/2013

privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

Parlamentul
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M.Of. 776
din 12-

dec-2013

Norma din
16.mar.14 2014

Ordinul
20.mar.14 27/2014

Ordinul
20.mar.14 76/2014

Hotarirea
26.mar.14 117/2014

privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si
pentru Siguranta
Alimentelor

M.Of. 31
din 15ian-2014

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid de proiectare si executie
privind protectia impotriva coroziunii, indicativ GP 121-2013''

Ministerul
Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 120
din 18feb-2014

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

Ministerul
Mediului si
Schimbarilor
Climatice

M.Of. 121
din 18feb-2014

Guvernul

M.Of. 134
din 24feb-2014

privind organizarea si functionarea Centrului operational de comanda al
Guvernului
Legislatia Uniunii Europene

01.mar.14

Ordinul
1743/2013

01.mar.14

Legea
289/2002

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 658
din 25-oct2013

Parlamentul

M.Of. 928
din 28-dec2011

privind stabilirea ratelor de dobanzi practicate de Trezoreria Statului

privind perdelele forestiere de protectie *)- Republicare
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Parlamentul

M.Of. 796
din 10-noi2011

privind prognoza consumului de energie electrica a consumatorilor cu putere
aprobata mai mare sau egala cu 1 MVA

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 591
din 26-aug2009

Ordinul
73/2009

pentru aprobarea Procedurii privind prognoza consumului de energie electrica a
consumatorilor cu putere aprobata mai mare sau egala cu 1 MVA

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 591
din 26-aug2009

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 197
din 30mar-2009

01.mar.14

Ordinul
24/2009

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si
aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de
S.C. GAZ EST - S.A.

Parlamentul
02.mar.14

Legea
227/2006

M.Of. 63
din 25-ian2011

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 230
din 25mar-2008

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 230
din 25mar-2008

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 360
din 27-apr2005

01.mar.14

01.mar.14

01.mar.14

06.mar.14

Legea
194/2011

Procedura din
2009

Norma din
2008

privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte
psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare

privind prevenirea si combaterea dopajului in sport - REPUBLICARE

privind stabilirea echipajului minim de siguranta pentru navele maritime care
arboreaza pavilion roman

06.mar.14

Ordinul
342/2008

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranta pentru
navele maritime care arboreaza pavilion roman

07.mar.14

Ordinul
27/2005

pentru modificarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor
stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul
tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru
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refacerea mediului afectat de activitatile miniere

07.mar.14

Ordinul
324/2005

pentru modificarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor
stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul
tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru
refacerea mediului afectat de activitatile miniere

Ministerul Mediului
si Gospodaririi Apelor

M.Of. 360
din 27-apr2005

07.mar.14

Ordinul
17/2005

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind continutul-cadru pentru elaborarea
Planului de refacere a mediului si a Proiectului tehnic de refacere a mediului

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 229
din 18mar-2005

07.mar.14

Instructiuni
Tehnice din
2005

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 229
din 18mar-2005

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor
stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul
tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru
refacerea mediului afectat de activitatile miniere

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 408
din 06mai-2004

privind continutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a
Proiectului tehnic de refacere a mediului

07.mar.14

Ordinul
58/2004

privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in programul de conformare, planul
de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de
operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile
miniere

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 408
din 06mai-2004

07.mar.14

Instructiuni
Tehnice din
2004

privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in programul de conformare, planul
de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de
operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile
miniere

Ministerul Mediului
si Gospodaririi Apelor

M.Of. 408
din 06mai-2004

07.mar.14

Instructiuni
Tehnice din
2004

Ministerul Mediului
si Gospodaririi Apelor

M.Of. 408
din 06mai-2004

07.mar.14

Ordinul
19/2004

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor
stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul
tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru
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refacerea mediului afectat de activitatile miniere

Parlamentul

M.Of. 120
din 17-feb2011

Ministerul Mediului
si Padurilor

M.Of. 667
din 24-sep2012

pentru aprobarea Reglementarii tehnice ''Ghid de proiectare privind protectia
impotriva coroziunii a constructiilor din otel'', indicativ GP 111-04

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 441
bis din 25mai-2005

pentru aprobarea Reglementarii tehnice ''Ghid de executie privind protectia impotriva
coroziunii a constructiilor din otel'', indicativ GE 053-04

M.Of. 428
bis din 20mai-2005

20.mar.14

Ordinul
194/2005

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

31.mar.14

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractuluicadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Ministerul Sanatatii

Ordinul
423/2013

M.Of. 174
bis din 29mar-2013

Ordinul
191/2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractuluicadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate

M.Of. 174
bis din 29mar-2013

Comisia Europeana

Jurnalul

13.mar.14

20.mar.14

20.mar.14

31.mar.14

Legea
178/2000

Ordinul
3283/2012

Ordinul
193/2005

privind produsele cosmetice - Republicata

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

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 01.03.2014:
Legislatia Romaniei
04.mar.14
Regulamentul

de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei
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130/10-feb2014

denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Selles-sur-Cher (DOP)]
Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 41L

04.mar.14

Regulamentul
131/11-feb2014

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 601/2013 privind
autorizarea acetatului de cobalt(II) tetrahidrat, a carbonatului de cobalt(II), a
hidroxidului (2:3) de carbonat de cobalt(II) monohidrat, a sulfatului de cobalt(II)
heptahidrat si a hidroxidului (2:3) de carbonat de cobalt(II) monohidrat granulat
invelit ca aditivi furajeri
de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la
aerodromuri in temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European
si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 44L

06.mar.14

Regulamentul
139/12-feb2014

Comisia Europeana
de modificare a anexei IV la Directiva 2006/88/CE a Consiliului in ceea ce priveste
anemia infectioasa a somonului (AIS)

Jurnalul
Oficial 44L

06.mar.14

Directiva
2014/22/UE/
13-feb-2014

Comisia Europeana
de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste conditiile de autorizare a substantei active ''uleiuri vegetale/ulei de cuisoare''

Jurnalul
Oficial 44L

06.mar.14

Regulamentul
141/13-feb2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 43L

Regulamentul
136/11-feb2014

de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a
Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei in ceea ce priveste emisiile provenind
de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si
Euro 6) si a Regulamentului (EU) nr. 582/2011 al Comisiei in ceea ce priveste emisiile
provenite de la vehiculele grele (Euro VI)

Comisia Europeana

Regulamentul
777/12-aug2013

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 aplicabile
substantelor clodinafop, clomazon, diuron, etalfluralin, ioxinil, iprovalicarb, hidrazida
maleica, mepanipirim, metconazol, prosulfocarb si tepraloxidim din sau de pe
anumite produse

Jurnalul
Oficial
221L

Decizia
2014/89/UE/

privind un proiect pilot de punere in aplicare a obligatiilor in materie de cooperare
administrativa stabilite prin Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European si a

Comisia Europeana

Jurnalul

06.mar.14

06.mar.14
07.mar.14
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Oficial 41L

14-feb-2014

Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne

12.mar.14

Regulamentul
154/19-feb2014

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

12.mar.14

Regulamentul
155/19-feb2014

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.mar.14

Regulamentul
158/13-feb2014

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Daujeny namiiie duona (IGP)]

13.mar.14

Regulamentul
159/13-feb2014

13.mar.14

Regulamentul
160/13-feb2014

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

13.mar.14

Regulamentul
161/18-feb2014

13.mar.14

16.mar.14

Oficial 45L
Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 50L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 50L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 52L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 52L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 52L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische
Brez'n/Bayerische Brezel (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 52L

Regulamentul
162/19-feb2014

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 [Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 52L

Comisia Europeana

Regulamentul
166/17-feb2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 798/2008 in ceea ce priveste cerintele de
certificare aplicabile importurilor in Uniune de carne de ratite de crescatorie destinata
consumului uman si rubricile referitoare la Israel si la Africa de Sud din lista tarilor
terte sau a teritoriilor

Jurnalul
Oficial 54L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Patata dell'Alto Viterbese (IGP)]
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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 [Melon du Haut-Poitou (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 55L

17.mar.14

Regulamentul
170/20-feb2014

de aprobare a unei modificari care nu este minora din caietul de sarcini al unei
denumiri inscrise in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Nocciola di Giffoni (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 55L

17.mar.14

Regulamentul
171/20-feb2014

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 [Pomme de terre de l'Ile de Re (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 55L

17.mar.14

Regulamentul
172/20-feb2014

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

Jurnalul
Oficial 56L

18.mar.14

Regulamentul
175/25-feb2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 57L

Regulamentul
183/20-dec2013

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de
investitii, in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru precizarea
modului de calcul al ajustarilor specifice si al ajustarilor generale pentru riscul de
credit

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 57L

19.mar.14

Regulamentul
185/26-feb2014

de rectificare a versiunii in limba bulgara a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de
punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si
al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine
animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in
aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului in ceea ce priveste anumite probe si
produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontiera in
conformitate cu directiva mentionata

Comisia Europeana
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 823/2012 in ceea ce priveste datele de
expirare a aprobarii substantelor active etoxisulfuron, oxadiargil si warfarina

Jurnalul
Oficial 57L

19.mar.14

Regulamentul
186/26-feb2014

19.mar.14
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19.mar.14

Regulamentul
187/26-feb2014

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

20.mar.14

Directiva
2014/17/UE/
04-feb-2014

privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile
rezidentiale si de modificare a Directivelor 2008/48/CE si 2013/36/UE si a
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010

31.mar.14

Regulamentul
1423/20-dec2013

de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare cu privire la cerintele de
publicare a informatiilor privind fondurile proprii pentru institutii in conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 57L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 60L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
355L

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul
Oficial
204L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 50L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 76L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 76L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

Legislatia Uniunii Europene

01.mar.14

Regulamentul
689/17-iun2008

14.mar.14

Decizia
2014/100/UE
/18-feb-2014

22.mar.14

Decizia
2011/173/PE
SC/21-mar2011

22.mar.14

Decizia
2011/172/PE
SC/21-mar2011

privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane, entitati si
organisme avand in vedere situatia din Egipt

Regulamentul
996/26-oct-

de impunere a unor conditii speciale de reglementare a importurilor de hrana pentru
animale si alimente originare sau expediate din Japonia, in urma accidentului de la
centrala nucleara din Fukushima si de abrogare a Regulamentului de punere in

31.mar.14

privind exportul si importul de produse chimice periculoase

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

privind masuri restrictive, avand in vedere situatia din Bosnia si Hertegovina
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2012

aplicare (UE) nr. 284/2012

299L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la
bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor
publice
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
LEGE pentru completarea art.43 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății
Române de Televiziune
LEGE pentru modificarea art.65 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
LEGE privind instituirea Zilei Naționale pentru Adopție
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și a
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele
bilaterale, între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România și Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica
Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia și Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de
guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi
cercetării
LEGE privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice și de
înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare
LEGE pentru completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din
armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
LEGE pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
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