AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 03.12.2013.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 01.12.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Parlamentul

M.Of. 744
din 02dec-2013

Parlamentul

M.Of. 744
din 02dec-2013

Parlamentul

M.Of. 744
din 02dec-2013

Banca Nationala a
Romaniei

M.Of. 685
din 07noi-2013

Legislatia Romaniei

Legea
05.dec.13 320/2013

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea
anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii
cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care
Romania este parte, precum si pentru aprobarea platii unei contributii
financiare la organisme internationale

Legea
05.dec.13 321/2013

pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul
deputatilor si al senatorilor

Legea
05.dec.13 323/2013

pentru majorarea capitalului autorizat detinut de Romania la Banca
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in conformitate cu
Rezolutia nr. 612/2011 privind ''Majorarea selectiva a capitalului autorizat
pentru intarirea puterii de vot si a participarii tarilor aflate in tranzitie si a
celor in curs de dezvoltare'', adoptata de Consiliul Guvernatorilor BIRD, si,
respectiv, in conformitate cu Rezolutia nr. 613/2011 privind ''Majorarea
generala de capital 2010'', adoptata de Consiliul Guvernatorilor BIRD

Regulament
07.dec.13 ul 4/2013

privind verificarea calitatii bancnotelor romanesti in vederea recircularii
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Ordinul
11.dec.13 724/2013

Ordinul
11.dec.13 360/2013

privind atestarea produselor traditionale

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 688
din 11noi-2013

privind atestarea produselor traditionale

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 688
din 11noi-2013

Ministerul Sanatatii

M.Of. 688
din 11noi-2013

Ministerul
Afacerilor Interne

M.Of. 701
din 15noi-2013

Ordinul
11.dec.13 1082/2013

privind atestarea produselor traditionale

Ordinul
15.dec.13 155/2013

privind procedurile de primire a suporterilor fata de care s-a dispus masura de
siguranta a interzicerii accesului la competitii si jocuri sportive care se prezinta
la sediul politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera

Legea
19.dec.13 297/2013

privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor
lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul
laptelui si al produselor lactate

Parlamentul

M.Of. 709
din 19noi-2013

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Specificatie tehnica privind produse
pentru constructii. Caracteristici esentiale, niveluri si clase de performanta'',
indicativ ST 051-2013

Ministerul
Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 594
din 23sep-2013

Ordinul
22.dec.13 2360/2013

Legislatia Uniunii Europene

03.dec.13

Regulamentul
1227/29-nov2013

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmeaza sa se aplice cererilor de licente
de export pentru anumite produse lactate care urmeaza sa fie exportate catre
Republica Dominicana in cadrul contingentului mentionat in Regulamentul (CE) nr.
1187/2009
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
320L

03.dec.13

Decizia
2013/700/UE
/22-nov-2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
320L

privind infiintarea Anchetei sociale europene sub forma unui consortiu pentru o
infrastructura europeana de cercetare (ESS ERIC)

03.dec.13

Decizia
2013/701/UE
/22-nov-2013

de instituire a Consortiului infrastructurii de cercetare pentru banci biologice si
resurse biomoleculare (BBMRI-ERIC) ca un Consortiu pentru o infrastructura
europeana de cercetare

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
320L

20.dec.13

Regulamentul
1222/29-nov2013

privind autorizarea acidului propionic, a propionatului de sodiu si a propionatului de
amoniu ca aditivi in furajele destinate rumegatoarelor, porcinelor si pasarilor de curte

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
320L

19.dec.13

Regulamentul
1214/28-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Saint-Marcellin (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
319L

18.dec.13

Regulamentul
1207/22-nov2013

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 [Fourme d'Ambert (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
317L

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 [Prosciutto di Parma (DOP)]

Comisia Europeana

18.dec.13

Regulamentul
1208/25-nov2013

Jurnalul
Oficial
317L

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 [Camembert de Normandie (DOP)]

Comisia Europeana

18.dec.13

Regulamentul
1209/25-nov2013

Jurnalul
Oficial
317L

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 [Melocoton de Calanda (DOP)]

Comisia Europeana

18.dec.13

Regulamentul
1210/25-nov2013

Jurnalul
Oficial
317L

Regulamentul
1211/25-nov-

de aprobare a unei modificari minore a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 17L

18.dec.13
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2013

protejate [Banon (DOP)]

18.dec.13

Regulamentul
1212/26-nov2013

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

17.dec.13

Regulamentul
1204/25-nov2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 798/2008 in ceea ce priveste rubrica
referitoare la Republica Moldova din listele tarilor terte din care pot fi introduse in
Uniune anumite tipuri de carne, produse din carne, oua si produse din oua

16.dec.13

Regulamentul
1196/22-nov2013

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

16.dec.13

Regulamentul
1200/25-nov2013

16.dec.13

Decizia
2013/674/UE
/25-nov-2013

privind orientarile vizand anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului
European si al Consiliului privind produsele cosmetice

12.dec.13

Regulamentul
1183/12-nov2013

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

12.dec.13

Regulamentul
1184/12-nov2013

12.dec.13

Regulamentul
1185/21-nov2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
317L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
316L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
315L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
315L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
315L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
313L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
313L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
313L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Cozza di Scardovari (DOP)]

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Pres-sales du Mont-Saint-Michel (DOP)]

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Pate de Campagne Breton (IGP)]
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12.dec.13

Regulamentul
1186/21-nov2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
313L

11.dec.13

Regulamentul
1178/20-nov2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
312L

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

11.dec.13

Directiva
2013/57/UE/
20-nov-2013

de modificare a Directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a masurilor de
punere in aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului si, respectiv, a
articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului in ceea ce priveste caracteristicile
minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de
plante agricole si specii de legume

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
312L

10.dec.13

Regulamentul
1168/07-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
310L

10.dec.13

Regulamentul
1169/07-nov2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
310L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Maca Riscadinha de Palmela (DOP)]
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Jihoceska Zlata Niva (IGP)]

Comisia Europeana

10.dec.13

Regulamentul
1170/07-nov2013

Jurnalul
Oficial
310L

de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei
denumiri inscrise in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Jihoceska Niva (IGP)]

Comisia Europeana

10.dec.13

Regulamentul
1171/07-nov2013

Jurnalul
Oficial
310L

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 [Kiwi de l'Adour (IGP)]

Comisia Europeana

10.dec.13

Regulamentul
1172/18-nov2013

Jurnalul
Oficial
310L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Orkney Scottish Island Cheddar (IGP)]
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de completare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European si al
Consiliului privind programul european de monitorizare a Pamantului (GMES) prin
stabilirea conditiilor de inregistrare si acordare a licentelor pentru utilizatorii GMES si
prin definirea criteriilor de restrictionare a accesului la datele specifice GMES si la
informatiile provenite de la serviciile GMES

09.dec.13

Regulamentul
1159/12-iul2013

09.dec.13

Regulamentul
1160/07-nov2013

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

09.dec.13

Regulamentul
1161/07-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Pecorino di Picinisco (DOP)]

09.dec.13

Regulamentul
1162/07-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Puzzone di Moena/Spretz Tzaori (DOP)]

09.dec.13

Regulamentul
1163/07-nov2013

09.dec.13

Regulamentul
1164/07-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Waterford Blaa/Blaa (IGP)]

09.dec.13

Regulamentul
1166/18-nov2013

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

Regulamentul
1155/21-aug2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European si al
Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare in
ceea ce priveste informatiile referitoare la absenta sau prezenta redusa a glutenului in
produsele alimentare

06.dec.13

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
309L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
309L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
309L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
309L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
309L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
309L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
309L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
306L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Mohant (DOP)]
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06.dec.13

Regulamentul
1156/14-nov2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
306L

05.dec.13

Regulamentul
1146/05-nov2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
305L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Cebolla Fuentes de Ebro (DOP)]

05.dec.13

Regulamentul
1149/14-nov2013

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

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
305L

05.dec.13

Regulamentul
1148/14-nov2013

de anulare a inregistrarii unei denumiri din Registrul denumirilor de origine protejate
si al indicatiilor geografice protejate [Wernesgruner Bier (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
305L

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 [Riz de Camargue (IGP)]

Comisia Europeana

04.dec.13

Regulamentul
1140/12-nov2013

Jurnalul
Oficial
303L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
303L

04.dec.13

Regulamentul
1141/12-nov2013

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 [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/ Essence de
lavande de Haute-Provence (DOP)]
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Chaource (DOP)]

Comisia Europeana

04.dec.13

Regulamentul
1142/12-nov2013

Jurnalul
Oficial
303L

Comisia Europeana

04.dec.13

Regulamentul
1144/13-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor traditionale garantate
[Tepertos pogacsa (STG)]

Jurnalul
Oficial
303L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata
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04.dec.13

Directiva
2013/52/UE/
30-oct-2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
304L

de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime

03.dec.13

Regulamentul
1127/07-nov2013

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 [Montasio (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
302L

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 [Morbier (DOP)]

Comisia Europeana

03.dec.13

Regulamentul
1128/07-nov2013

Jurnalul
Oficial
302L

Comisia Europeana

03.dec.13

Regulamentul
1129/07-nov2013

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

Jurnalul
Oficial
302L

Comisia Europeana

03.dec.13

Regulamentul
1130/07-nov2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Maccheroncini di Campofilone (IGP)]

Jurnalul
Oficial
302L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Poperingse hopscheuten/Poperingse hoppescheuten
(IGP)]

Comisia Europeana

03.dec.13

Regulamentul
1131/07-nov2013

Jurnalul
Oficial
302L

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 [Stelvio/Stilfser (DOP)]

Comisia Europeana

03.dec.13

Regulamentul
1132/07-nov2013

Jurnalul
Oficial
302L

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 [Kaki Ribera del Xuquer (DOP)]

Comisia Europeana

03.dec.13

Regulamentul
1133/07-nov2013

Jurnalul
Oficial
302L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

03.dec.13

Regulamentul
1134/07-nov-

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
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2013

geografice protejate [Caballa de Andaluda (IGP)]

302L

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 [Prosciutto Toscano (DOP)]

Comisia Europeana

03.dec.13

Regulamentul
1135/07-nov2013

Jurnalul
Oficial
302L

de modificare a anexei la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in
vederea prelungirii perioadelor de autorizare ale substantelor active clotianidin,
dimoxistrobin, oxamil si petoxamid

Comisia Europeana

03.dec.13

Regulamentul
1136/12-nov2013

Jurnalul
Oficial
302L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
288L

30.dec.13

Regulamentul
1056/29-oct2013

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
neomicina
privind desemnarea si supravegherea organismelor notificate in temeiul Directivei
90/385/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale active implantabile si al
Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale

Comisia Europeana

25.dec.13

Regulamentul
920/24-sep2013

Jurnalul
Oficial
253L

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 520
din 20-aug2013

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in

M.Of. 378
din 26-iun2013

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 01.12.2013:
Legislatia Romaniei

31.dec.13

Ordinul
1015/2013

31.dec.13

Ordinul
41/2013

privind modificarea art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor si
infrastructurii nr. 1.571/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.
17/2011 privind controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile

pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de
ultima instanta consumatorilor finali care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate,
altii decat cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a preturilor
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01.dec.13

Metodologie
din 2012

01.dec.13

Ordinul
30/2012

31.dec.13

Program din
2010

31.dec.13

Legea
116/2011

pentru energia reactiva

Domeniul Energiei

de stabilire a preturilor si tarifelor la consumatorii finali care nu uzeaza de dreptul de
eligibilitate

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 626
din 31-aug2012

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si tarifelor la consumatorii
finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 626
din 31-aug2012

Guvernul

M.Of. 115
din 14-feb2012

Parlamentul

M.Of. 430
din 20-iun2011

Guvernul

M.Of. 37
din 14-ian2011

Parlamentul

M.Of. 765
din 16-noi2010

Guvernul

M.Of. 652
din 21-sep2010

Guvernul

M.Of. 347
din 26-

de colaborare culturala, stiintifica si tehnica intre Guvernul Romaniei si Guvernul
Republicii Tunisiene pentru anii 2010-2013

privind stabilirea unor masuri temporare pentru functionarea Autoritatii pentru
Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

31.dec.13

Program din
2010

EXECUTIV al Acordului de cooperare in domeniile invatamantului, stiintei si culturii
dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Egipt pentru anii 2010-2013

01.dec.13

Legea
205/2010

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2010 pentru
modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii

31.dec.13

Program din
2010

31.dec.13

Program din
2010

de colaborare culturala, educationala si stiintifica intre Guvernul Romaniei si Guvernul
Statului Israel pentru anii 2010-2013

EXECUTIV al Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Socialiste
Vietnam privind colaborarea in domeniile culturii, stiintei, invatamantului si sportului,
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pentru anii 2010-2013

mai-2010
Guvernul

M.Of. 299
din 07mai-2010

Guvernul

M.Of. 283
din 30-apr2010

Guvernul

M.Of. 278
din 28-apr2010

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 229
din 12-apr2010

Guvernul

M.Of. 764
din 10-noi2009

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de inmagazinare
subterana a gazelor naturale realizat de Societatea Comerciala ''Depomures'' - S.A.
Targu Mures

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 691
din 14-oct2009

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de inmagazinare
subterana a gazelor naturale realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale
''Romgaz'' - S.A. Medias

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 431
din 24-iun2009

01.dec.13

Hotarirea
427/2010

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 128/2002 privind
incinerarea deseurilor

01.dec.13

Ordonanta
urgenta
40/2010

pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii

01.dec.13

Hotarirea
371/2010

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 699/2003 privind
stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate
utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii

01.dec.13

Ordinul
8/2010

31.dec.13

Memorandu
m de
Intelegere din
2009

31.dec.13

31.dec.13

Ordinul
81/2009

Ordinul
63/2009

pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a
cantitatilor de energie electrica vandute de producatori pe baza de contracte
reglementate si a preturilor pentru energia termica livrata din centrale cu grupuri de
cogenerare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 57/2008

intre Natiunile Unite si Guvernul Romaniei
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31.dec.13

31.dec.13

01.dec.13

01.dec.13

01.dec.13

31.dec.13
31.dec.13

Ordinul
113/2008

Instructiuni
din 2008

Ordinul
100/2008

Metodologie
din 2008

Ordinul
57/2008

privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de
control oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare
si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

M.Of. 886
din 29-dec2008

pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial in unitatile de
prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a
produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

M.Of. 886
din 29-dec2008

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

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 487
din 30-iun2008

de stabilire a preturilor si a cantitatilor de energie electrica vandute de producatori pe
baza de contracte reglementate si a preturilor pentru energia termica livrata din
centrale cu grupuri de cogenerare

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 472
din 26-iun2008

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitatilor de energie
electrica vandute de producatori pe baza de contracte reglementate si a preturilor
pentru energia termica livrata din centrale cu grupuri de cogenerare

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 472
din 26-iun2008

M.Of. 202
din 26mar-2007

M.Of. 202
din 26-

Norma
sanitara
veterinara din
2007

privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar
efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de
origine animala

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

Ordinul

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea
activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de

Autoritatea
Nationala Sanitara
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64/2007

specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 699/2003 privind
stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate
utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii

01.dec.13

Hotarirea
1339/2006

31.dec.13

Hotarirea
946/2006

privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional pentru investitii initiale

01.dec.13

Legea
84/2006

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii

01.dec.13

Ordonanta
urgenta
152/2005

01.dec.13

Hotarirea
268/2005

01.dec.13

Ordinul
870/2004

01.dec.13

Ordinul
751/2004

01.dec.13

Ordinul
2792/C/2004

Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

mar-2007

Guvernul

M.Of. 821
din 05-oct2006

Guvernul

M.Of. 663
din 02-aug2006

Parlamentul

M.Of. 327
din 11-apr2006

Guvernul

M.Of. 1078
din 30-noi2005

Guvernul

M.Of. 332
din 20-apr2005

Ministerul Economiei
si Comertului

M.Of. 10
din 05-ian2005

Ministerul Mediului
si Gospodaririi Apelor

M.Of. 10
din 05-ian2005

Ministerul Justitiei

M.Of. 1098
din 25-noi-

privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 128/2002 privind
incinerarea deseurilor

privind gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan

privind gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan

pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performantelor activitatii profesionale
a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, precum si a
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magistratilor detasati in sistemul penitenciar

2004

01.dec.13

Criterii din
2004

privind evaluarea performantelor activitatii profesionale a functionarilor publici din
sistemul administratiei penitenciare, precum si a magistratilor detasati in sistemul
penitenciar

01.dec.13

Hotarirea
1902/2004

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 699/2003 privind
stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate
utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii

11.dec.13

Ordinul
690/2004

pentru aprobarea Normei privind conditiile si criteriile pentru atestarea produselor
traditionale

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 938
din 14-oct2004

privind conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 938
din 14-oct2004

Guvernul

M.Of. 489
din 08-iul2003

Guvernul

M.Of. 160
din 06mar-2002

Guvernul

M.Of. 164
din 26-iul1996

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
268L

11.dec.13

Norma din
2004

01.dec.13

Hotarirea
699/2003

01.dec.13

Hotarirea
128/2002

31.dec.13

Acord din
1992

Ministerul Justitiei

M.Of. 1098
din 25-noi2004

Guvernul

M.Of. 1102
din 25-noi2004

privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili
datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii

privind incinerarea deseurilor

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea
asistentei financiare
Legislatia Uniunii Europene

01.dec.13

Regulamentul
964/09-oct2013

privind stabilirea unei rate de ajustare a platilor directe prevazute de Regulamentul
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului pentru anul calendaristic 2013
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Regulamentul
968/09-oct2013

de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licente de export,
de respingere a cererilor de licente de export si de suspendare a depunerii de cereri
de licente de export pentru zahar peste cota

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
268L

Directiva
2004/83/CE/
29-apr-2004

privind standardele minime referitoare la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca
resortisantii tarilor terte sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat
sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protectie internationala si
referitoare la continutul protectiei acordate

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
338L

23.dec.13

Regulamentul
1242/20-dec2010

de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de franghii din fibre
sintetice originare din India, in urma unei reexaminari efectuate in perspectiva
expirarii masurilor in temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
1225/2009

ADOPTAREA DEFINITIVA 2013/464/UE, Euratom a bugetului rectificativ nr. 1 al Uniunii
Europene aferent exercitiului financiar 2013

Parlamentul
European

31.dec.13

Bugetul
rectificativ
1/04-iul-2013

Jurnalul
Oficial
256L

31.dec.13

Buget din 12dec-2012

ADOPTAREA DEFINITIVA 2013/102/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii
Europene aferent exercitiului financiar 2013

Parlamentul
European

Jurnalul
Oficial 66L

privind autorizarea Regatului Tarilor de Jos de a aplica o masura de derogare de la
articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 64L

31.dec.13

Decizia
2013/116/UE
/05-mar-2013

de reinstituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite citrice
preparate sau conservate (mandarine etc.) originare din Republica Populara Chineza

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 49L

31.dec.13

Regulamentul
158/18-feb2013

Comunitatea
Europeana a Energiei
Atomice

Jurnalul
Oficial 4L

Acord din 11dec-2012

de cooperare stiintifica si tehnologica intre Comunitatea Europeana a Energiei
Atomice, pe de o parte, si Confederatia Elvetiana, pe de alta parte, prin care
Confederatia Elvetiana se asociaza la Programul-cadru al Comunitatii Europene a
Energiei Atomice pentru activitati de cercetare si de formare in domeniul nuclear
(2012-2013)

02.dec.13

21.dec.13

31.dec.13
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Regulamentul
1253/17-dec2012

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
358L

de publicare, pentru 2013, a nomenclaturii produselor agricole pentru restituirile la
export, introdusa de Regulamentul (CEE) nr. 3846/87

31.dec.13

Decizia
2012/782/UE
/11-dec-2012

privind determinarea limitelor cantitative si alocarea cotelor, pentru perioada 1
ianuarie-31 decembrie 2013, pentru substantele reglementate in temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind
substantele care diminueaza stratul de ozon

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
347L

31.dec.13

Regulamentul
1029/25-oct2012

de introducere a unor preferinte comerciale autonome de urgenta pentru Pakistan

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
316L

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005 si (CE) nr. 1234/2007 ale
Consiliului in ceea ce priveste distribuirea de produse alimentare catre persoanele
cele mai defavorizate din Uniune

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 44L

31.dec.13

Regulamentul
121/15-feb2012

de acordare a unei derogari temporare de la regulile de origine prevazute in anexa II
la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a tine seama de situatia
speciala din Kenya in ceea ce priveste fileul de ton

Comisia Europeana

31.dec.13

Decizia
2011/861/UE
/19-dec-2011

Jurnalul
Oficial
338L

Comisia Europeana
privind o derogare de la regulile de origine prevazute de Decizia 2001/822/CE a
Consiliului in ceea ce priveste zaharul din Antilele Olandeze

Jurnalul
Oficial 21L

31.dec.13

Decizia
2011/47/UE/
20-ian-2011

de autorizare a Republicii Italiene pentru continuarea aplicarii unei masuri speciale de
derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei
pe valoarea adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

31.dec.13

Decizia
2010/688/UE
/15-oct-2010

Jurnalul
Oficial
294L

de autorizare a Republicii Polone de a introduce o masura speciala de derogare de la
articolul 26 alineatul (1) litera (a) si de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

31.dec.13

Decizia
2010/581/UE
/27-sep-2010

Jurnalul
Oficial
256L

Decizia
2010/584/UE

de autorizare a Republicii Letonia de a aplica o masura de derogare de la dispozitiile
articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea

Consiliul Uniunii

Jurnalul
Oficial

31.dec.13

31.dec.13
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/27-sep-2010

adaugata

31.dec.13

Decizia
2010/330/PE
SC/14-iun2010

31.dec.13

Decizia
2010/4/UE,
Euratom/22dec-2009

31.dec.13

Decizia
2010/5/UE,
Euratom/22dec-2009

31.dec.13

Decizia
2010/6/UE,
Euratom/22dec-2009

31.dec.13

Decizia
2010/7/UE,
Euratom/22dec-2009

de autorizare a Italiei sa utilizeze anumite estimari aproximative pentru calculul bazei
resurselor proprii TVA

Decizia
2009/831/CE
/10-nov-2009

de autorizare a Portugaliei in vederea aplicarii unei rate reduse a accizei pentru romul
si lichiorurile produse si consumate pe plan local in regiunea autonoma Madeira si
pentru lichiorurile si rachiul produse si consumate pe plan local in regiunea autonoma
Azore

31.dec.13

31.dec.13

Decizia
2009/776/CE

Europene

256L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 149

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 3L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 3L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 3L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 3L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
297L

Comisia
Comunitatilor

Jurnalul
Oficial

privind misiunea integrata a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept in Irak,
EUJUST LEX-IRAK

de autorizare a Bulgariei sa utilizeze statistici pentru anii anteriori penultimului an si
sa utilizeze anumite estimari aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

de autorizare a Irlandei sa utilizeze anumite estimari aproximative pentru calculul
bazei resurselor proprii TVA

de autorizare a Spaniei sa nu tina seama de anumite categorii de operatiuni pentru
calculul bazei resurselor proprii TVA

privind o derogare de la regulile de origine prevazute de Decizia 2001/822/CE a
Consiliului in ceea ce priveste crevetii preparati si conservati din Groenlanda
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/16-oct-2009

Europene

278L

31.dec.13

Decizia
2008/855/CE
/03-nov-2008

privind masurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice in anumite state
membre

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
302L

privind deschiderea si modul de gestionare a unor contingente tarifare comunitare
autonome la importul anumitor produse pescaresti in Insulele Canare

Consiliul Uniunii
Europene

31.dec.13

Regulamentul
645/08-iul2008

Jurnalul
Oficial
180L

de autorizare a Portugaliei in vederea aplicarii unui nivel redus al accizei pentru berea
produsa local in regiunea autonoma Madeira

Consiliul Uniunii
Europene

31.dec.13

Decizia
2008/417/CE
/03-iun-2008

Jurnalul
Oficial
147L

privind masurile care trebuie intreprinse de catre Comisie, in perioada 2008-2013,
prin intermediul aplicatiilor de teledetectie instituite in cadrul politicii agricole
comune

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 25L

31.dec.13

Regulamentul
78/21-ian2008

31.dec.13

Regulamentul
1535/20-dec2007

privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul
productiei de produse agricole

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
337L

de derogare de la regulile de origine stabilite in Decizia 2001/822/CE a Consiliului in
ceea ce priveste unele produse pescaresti importate din Insulele Falkland

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial 310

31.dec.13

Decizia
2007/767/CE
/15-nov-2007

31.dec.13

Decizia
2007/697/CE
/22-oct-2007

de acordare a unei derogari solicitate de Irlanda in conformitate cu Directiva
91/676/CEE a Consiliului privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti
din surse agricole

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
284L

31.dec.13

Regulamentul
875/24-iul2007

privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE in cazul ajutorului de minimis in
sectorul pescuitului si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1860/2004

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
193L
Jurnalul

de instituire a unui regim de compensare a costurilor suplimentare aparute la

Consiliul Uniunii
Regulamentul

31.dec.13
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791/21-mai2007

comercializarea anumitor produse pescaresti din regiunile ultraperiferice Insulele
Azore, Madeira, Insulele Canare, Guyana Franceza si Reunion

31.dec.13

Decizia
2007/250/CE
/16-apr-2007

de autorizare a Regatului Unit de a introduce o masura speciala de derogare de la
articolul 193 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei
pe valoarea adaugata

31.dec.13

Regulamentul
300/19-feb2007

31.dec.13

Regulamentul
861/22-mai2006

31.dec.13

Decizia
526/17-iul2006

31.dec.13

Regulamentul
1905/18-dec2006

31.dec.13

Regulamentul
1889/20-dec2006

31.dec.13

Regulamentul
1998/15-dec2006

Europene

Oficial
176L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
109L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 81L

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului

de stabilire a unui instrument pentru cooperarea in materie de securitate nucleara

de stabilire a masurilor financiare comunitare privind punerea in aplicare a politicii
comune in domeniul pescuitului si in domeniul dreptului marii

privind relatiile intre Comunitatea Europeana, pe de o parte, si Groenlanda si Regatul
Danemarcei, pe de alta parte

de stabilire a unui instrument de finantare a cooperarii pentru dezvoltare

de instituire a unui instrument de finantare pentru promovarea democratiei si
drepturilor omului la scara mondiala

privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis
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Oficial

31.dec.13

31.dec.13

Actul 2006/C
323/01/30dec-2006

Decizia
2005/692/CE
/06-oct-2005

Comisia Europeana

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

CADRUL COMUNITAR 2006/C 323/01 PENTRU AJUTOARELE DE STAT PENTRU
CERCETARE, DEZVOLTARE SI INOVARE

privind anumite masuri de protectie impotriva influentei aviare in mai multe tari terte

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2013 privind finanțarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
LEGE pentru completarea art.86 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea și combaterea traficului ilicit de
droguri , spălării banilor, criminalității organizate, traficului de persoane, terorismului, finanțării terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la
Dublin la 17 ianuarie 2013
LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 2013
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind
reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substanțelor chimice
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 pentru
modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
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LEGE privind aprobarea participării României la Forumul Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților Academiei
de Poliție "Alexandru Ioan Cuza ", promoția 2013
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul
polițistului
LEGE pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției,
precum și unele măsuri adiacente
LEGE pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
LEGE privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învațământ superior
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 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 pentru
Programul operational sectorial Mediu 2007-2013
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare
nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare
nerambursabilă în domeniul forței de muncă
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar în vederea funcționării Centrului Sud-Est
European de Aplicare a Legii
LEGE privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației
publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul
sănătății
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LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României
și Guvernul Republicii Moldova privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a
râului Prut din cadrul proiectului denumit"Conductă de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din România cu Sistemul de
transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția Iași(România)-Ungheni(Republica Moldova) ", semnat
la Chișinău, la 11 iunie 2013
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor , precum și pentru instituirea unor
măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001
privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum
și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultant pentru
privatizarea Societății Comerciale "Romtelecom " -S.A.
LEGE pentru modificarea și completarea art.1961 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
LEGE pentru ratificarea Acordului Comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă
parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
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