AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 05.10.2015.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 05.10.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

05.oct.15 Legea 248/2013

privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social - REPUBLICARE

05.oct.15 Ordinul 97/2015

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr.
268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si componenta
Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera,
precum si criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestiera

14.oct.15 Ordinul 1330/2015

Parlamentul
Ministerul Afacerilor
Interne
Ministerul Mediului,
Apelor si Padurilor

M.Of. 740 din
02-oct-2015
M.Of. 639 din
21-aug-2015
M.Of. 693 din
14-sep-2015

Legislatia Uniunii Europene

05.oct.15 Directiva 1513/

de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei si a motorinei si de
Consiliul Uniunii
modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizarii energiei din surse Europene; Parlamentul
regenerabile
European
de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
Comisia Europeana
05.oct.15 Regulamentul 1516/
10-iun-2015
European si al Consiliului, a unei rate forfetare pentru operatiunile finantate de fondurile
structurale si de investitii europene in sectorul cercetarii, al dezvoltarii si al inovarii
Decizia
(PESC)
2015/1750/
privind numirea comandantului fortei UE pentru operatia militara a Uniunii Europene in Comitetul Politic si de
06.oct.15
29-sep-2015
vederea unei contributii la descurajarea, prevenirea si reprimarea actelor de piraterie si
Securitate
de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) si de abrogare a Deciziei (PESC)
2015/607 (ATALANTA/5/2015)
referitoare la procedura de furnizare de informatii in domeniul reglementarilor tehnice si
Consiliul Uniunii
07.oct.15 Directiva 1535/
09-sep-2015
al normelor privind serviciile societatii informationale
Europene;
Parlamentul European
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European si al
Comisia Europeana
09.oct.15 Regulamentul 1557/
13-iul-2015
Consiliului privind statisticile referitoare la productia vegetala
09-sep-2015

12.oct.15 Decizia BCE/2015/29/
04-sep-2015

Jurnalul Oficial
239L
Jurnalul Oficial
239L
Jurnalul Oficial
256L
Jurnalul Oficial
241L

Jurnalul Oficial
244L
de modificare a Deciziei BCE/2014/8 privind interdictia de finantare monetara si Consiliul Guvernatorilor Jurnalul Oficial
remunerarea depozitelor administratiilor publice de catre bancile centrale ((UE)
Bancii Centrale
245L
2015/1574)

Europene

1

13.oct.15 Regulamentul 1577/
09-sep-2015

13.oct.15 Regulamentul 1578/
09-sep-2015

13.oct.15 Regulamentul 1579/
09-sep-2015

14.oct.15 Regulamentul 1588/
13-iul-2015

14.oct.15 Regulamentul 1589/
13-iul-2015

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

Comisia Europeana

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Melon de Torre Pacheco-Murcia (IGP)]

Comisia Europeana

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

Comisia Europeana

privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene
anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (text codificat)

Consiliul Uniunii
Europene

de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea
Uniunii Europene (text codificat)

Consiliul Uniunii
Europene

14.oct.15 Regulamentul 1594/

Jurnalul Oficial
246L
Jurnalul Oficial
246L
Jurnalul Oficial
246L
Jurnalul Oficial
248L
Jurnalul Oficial
248L
Jurnalul Oficial
248L

de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei denumiri
Comisia Europeana
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice
protejate [Rocamadour (AOP)]
Regulamentul
1595/
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei denumiri
Comisia Europeana
14.oct.15
Jurnalul Oficial
21-sep-2015
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice
248L
protejate [Zgornjesavinjski zelodec (IGP)]
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei denumiri
Comisia Europeana
14.oct.15 Regulamentul 1596/
Jurnalul Oficial
21-sep-2015
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice
248L
protejate [Montes de Toledo (DOP)]
14.oct.15 Regulamentul BCE/2015/ de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la Consiliul Guvernatorilor Jurnalul Oficial
30/10-sep-2015
pietele monetare ((UE) 2015/1599)
Bancii Centrale Europene
248L
21-sep-2015

14.oct.15 Decizia 1602/
05-iun-2015

15.oct.15 Regulamentul 1608/
24-sep-2015

15.oct.15 Decizia 31/
10-sep-2015

15.oct.15 Regulamentul 1610/
24-sep-2015

privind echivalenta regimului prudential si de solvabilitate pentru intreprinderile de
Comisia Europeana
asigurare si de reasigurare aflat in vigoare in Elvetia in temeiul articolului 172 alineatul
(2), al articolului 227 alineatul (4) si al articolului 260 alineatul (3) din Directiva
2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului
de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European si
Comisia Europeana
al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru acidul capric, uleiul
de parafina (nr. CAS 64742-46-7), uleiul de parafina (nr. CAS 72623-86-0), uleiul de
parafina (nr. CAS 8042-47-5), uleiul de parafina (nr. CAS 97862-82-3), polisulfura de calciu
si ureea din sau de pe anumite produse
de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea in aplicare a programului de Consiliul Guvernatorilor
achizitionare de titluri garantate cu active (BCE/2015/31) ((UE) 2015/1613)
Bancii Centrale
Europene
de aprobare a substantei Pythium oligandrum tulpina M1 ca substanta activa destinata
Comisia Europeana
utilizarii in produsele biocide pentru tipul de produs 10
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Jurnalul Oficial
248L
Jurnalul Oficial
249L

Jurnalul Oficial
249L
Jurnalul Oficial
249L

16.oct.15 Regulamentul 1716/
23-sep-2015

16.oct.15 Regulamentul 1717/
23-sep-2015

16.oct.15 Regulamentul 1532/
15-sep-2015

19.oct.15 Regulamentul 1720/
14-sep-2015
19.oct.15 Regulamentul 1721/
22-sep-2015
19.oct.15 Regulamentul 1722/
22-sep-2015
19.oct.15 Regulamentul 1723/
22-sep-2015

19.oct.15 Regulamentul 1724/
23-sep-2015

19.oct.15 Regulamentul 1725/
28-sep-2015

19.oct.15 Regulamentul 1726/
28-sep-2015

19.oct.15 Regulamentul 1727/
28-sep-2015

19.oct.15 Regulamentul 1728/
28-sep-2015

19.oct.15 Regulamentul 1729/
28-sep-2015

19.oct.15 Regulamentul 1730/
28-sep-2015

19.oct.15 Regulamentul 1731/
28-sep-2015

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 [Olive de Nice (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 [Noix du Perigord (DOP)]
de stabilire a formei si a continutului informatiilor contabile care trebuie transmise
Comisiei in scopul verificarii conturilor FEGA si FEADR, precum si in scopuri de
monitorizare si prognoza
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (DOP)]
privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
251

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
251

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
240L

Comisia Europeana

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Comisia Europeana

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Comisia Europeana

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

Comisia Europeana

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificatiilor
pentru aditivii alimentari enumerati in anexele II si III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008
al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste specificatiile pentru etil
lauroil arginat (E 243)
de aprobare a utilizarii 2-metilizotiazol-3(2H)-onei ca substanta activa existenta in
produse biocide pentru tipul de produs 13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L

de aprobare a substantei 5-cloro-2-(4-clorofenoxi)fenol ca substanta activa existenta
destinata utilizarii in produsele biocide pentru tipurile de produs 1, 2 si 4

Comisia Europeana

de aprobare a substantei IPBC ca substanta activa existenta destinata utilizarii in
produsele biocide pentru tipul de produs 13

Comisia Europeana

de aprobare a substantei sorbat de potasiu ca substanta activa existenta destinata
utilizarii in produsele biocide pentru tipul de produs 8

Comisia Europeana

de aprobare a peroxidului de hidrogen ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide pentru tipurile de produs 1, 2, 3, 4, 5 si 6

Comisia Europeana

de aprobare a medetomidinei ca substanta activa destinata utilizarii in produsele biocide
pentru tipul de produs 21

Comisia Europeana
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Comisia Europeana

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L

19.oct.15 Decizia 1736/
28-sep-2015

19.oct.15 Decizia 1737/
28-sep-2015

20.oct.15 Regulamentul 1738/
21-sep-2015

20.oct.15 Regulamentul 1739/
28-sep-2015

21.oct.15 Regulamentul 1743/
28-sep-2015

21.oct.15 Regulamentul 1744/
28-sep-2015

21.oct.15 Regulamentul 1745/
30-sep-2015

22.oct.15 Regulamentul 1756/
21-sep-2015

22.oct.15 Regulamentul 1757/
28-sep-2015

22.oct.15 Regulamentul 1758/
28-sep-2015

22.oct.15 Regulamentul 1759/
28-sep-2015

22.oct.15 Regulamentul 1761/
01-oct-2015

23.oct.15 Regulamentul 1770/
29-sep-2015

28.oct.15 Regulamentul 552/
07-apr-2015

de neaprobare a triflumuronului ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide pentru tipul de produs 18

Comisia Europeana

de amanare a datei de expirare a aprobarii bromadiolonei, clorofacinonei si
cumatetralilului in vederea utilizarii in produsele biocide pentru tipul de produs 14

Comisia Europeana

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

Comisia Europeana

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului si a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei in ceea ce priveste
utilizarea tartratului de fier ca agent antiaglomerant in sare si substituentii acesteia
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 [Ovos Moles de Aveiro (IGP)]
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice
protejate [Limone di Siracusa (IGP)]
de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor traditionale garantate
[Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Hollandischer Matjes (STG)]

Comisia Europeana

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

Comisia Europeana

de aprobare a folpetului ca substanta activa destinata utilizarii in produsele biocide
pentru tipul de produs 6

Comisia Europeana

de aprobare a folpetului ca substanta activa existenta destinata utilizarii in produsele
biocide din tipurile de produs 7 si 9

Comisia Europeana

de autorizare a utilizarii glutaraldehidei ca substanta activa existenta in produse biocide
pentru tipurile de produse 2, 3, 4, 6, 11 si 12

Comisia Europeana

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 378/2005 al Comisiei in ceea ce priveste rapoartele si
taxele laboratorului comunitar de referinta si laboratoarele enumerate in anexa II

Comisia Europeana

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 [Laguiole (DOP)]
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 pentru 1,3diclorpropena, bifenox, dimetenamid-P, prohexadion, tolilfluanid si trifluralin din sau de
pe anumite produse

Comisia Europeana

4

Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
252L
Jurnalul Oficial
253L
Jurnalul Oficial
253L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
256L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
256L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
256L
Jurnalul Oficial
257L
Jurnalul Oficial
257L
Jurnalul Oficial
257L
Jurnalul Oficial
257L
Jurnalul Oficial
257L
Jurnalul Oficial
257L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
92L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPAND CU 05.10.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

06.oct.15

Legea 248/2013

privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

14.oct.15

Acord din 2008

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea in
domeniul protectiei minorilor romani neinsotiti sau in dificultate aflati pe
teritoriul Republicii Italiene
de functionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatari
forestiere

14.oct.15

Regulament din 2008

14.oct.15

Ordinul 223/2008

14.oct.15

Ordinul 1330/2008

privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatari
forestiere, aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei de atestare a
operatorilor economici pentru exploatari forestiere si a Criteriilor de atestare a
operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera
privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatari
forestiere, aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei de atestare a
operatorilor economici pentru exploatari forestiere si a Criteriilor de atestare a
operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera

Parlamentul

M.Of. 456 din
24-iul-2013

Guvernul

M.Of. 623 din
27-aug-2008

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 388 din
22-mai-2008

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 388 din
22-mai-2008

Ministerul
Economiei si
Finantelor

M.Of. 388 din
22-mai-2008

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul Oficial
100L

Parlamentul
European; Consiliul
Uniunii Europene
Parlamentul
European; Consiliul
Uniunii Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
204L

Legislatia Uniunii Europene

07.oct.15

Directiva 98/34/CE/
22-iun-1998

privind numirea comandantului fortei UE pentru operatia militara a Uniunii
Europene in vederea unei contributii la descurajarea, prevenirea si reprimarea
actelor de piraterie si de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) si de
abrogare a Deciziei (PESC) 2015/102 ((PESC) 2015/607)
de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul
standardelor si reglementarilor tehnice

07.oct.15

Directiva 98/48/CE/
20-iul-1998

de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru
furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice

14.oct.15

Regulamentul 733/
22-iul-2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 994/98 de aplicare a articolelor 92 si 93
din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene anumitor categorii de ajutoare
de stat orizontale

06.oct.15

Decizia ATALANTA/3/
2015/15-apr-2015

5

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

14.oct.15

Regulamentul 734/
22-iul-2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de
aplicare a articolului 93 din Tratatul CE

14.oct.15

Regulamentul 517/
13-mai-2013

de adaptare a anumitor regulamente si decizii in ceea ce priveste libera circulatie
a marfurilor, libera circulatie a persoanelor, dreptul societatilor comerciale,
politica in domeniul concurentei, agricultura, siguranta alimentara, politica in
domeniul veterinar si fitosanitar, politica in domeniul transporturilor, energia,
fiscalitatea, statistica, retelele transeuropene, sistemul judiciar si drepturile
fundamentale, justitia, libertatea si securitatea, mediul, uniunea vamala, relatiile
externe, politica externa, de securitate si aparare si institutiile, avand in vedere
aderarea Republicii Croatia
de aplicare a articolelor 92 si 93 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene
anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale

14.oct.15

Regulamentul 994/
07-mai-1998

14.oct.15

Regulamentul 1791/
20-nov-2006

14.oct.15

Regulamentul 659/
22-mar-1999

16.oct.15

Regulamentul 1067/
03-oct-2014

de adaptare a anumitor regulamente si decizii adoptate in domeniile liberei
circulatii a marfurilor, liberei circulatii a persoanelor, dreptului societatilor
comerciale, politicii in domeniul concurentei, agriculturii (inclusiv legislatia
sanitar-veterinara si fitosanitara), politicii in domeniul transporturilor, fiscalitatii,
statisticii, energiei, mediului, cooperarii in domeniile justitiei si afacerilor interne,
uniunii vamale, relatiilor externe, politicii externe si de securitate comune si
institutiilor, avand in vedere aderarea Bulgariei si a Romaniei
de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE
de stabilire a formei si a continutului informatiilor contabile care trebuie
transmise Comisiei in scopul verificarii conturilor FEGA si FEADR, precum si in
scopuri de monitorizare si prognoza
privind masuri restrictive impotriva Republicii Guineea

27.oct.15

Decizia 2010/638/PESC/
25-oct-2010

30.oct.15

Decizia 1500/
07-sep-2015

privind anumite masuri de protectie impotriva dermatozei nodulare contagioase
din Grecia si de abrogare a Deciziei de punere in aplicare (UE) 2015/1423

31.oct.15

Regulamentul 448/
17-mar-2015

de stabilire a unor norme specifice de sanatate animala pentru introducerea in
Uniune a anumitor produse de origine animala provenind din Japonia, destinate
EXPO Milano 2015
de derogare de la dispozitiile Uniunii privind sanatatea animala si publica in ceea
ce priveste introducerea in Uniunea Europeana de produse alimentare de origine
animala destinate EXPO Milano 2015 din Milano (Italia)

31.oct.15

Regulamentul 329/
02-mar-2015
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Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
204L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
158L

Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
295L

Consiliul Uniunii
Europene
Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
280L
Jurnalul Oficial
234L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 74L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 58L

31.oct.15

Decizia 2013/413/UE/
30-iul-2013

31.oct.15

Decizia 2012/642/PESC/
15-oct-2012

31.oct.15

Decizia 2010/573/PESC/
27-sep-2010

de autorizare a statelor membre sa prevada derogari de la anumite dispozitii ale
Directivei 2000/29/CE a Consiliului in ceea ce priveste cartofii, altii decat cartofii
destinati plantarii, originari din regiunile Akkar si Bekaa din Liban
privind masuri restrictive impotriva Belarus
privind masurile restrictive impotriva conducerii regiunii Transnistria din
Republica Moldova

Comisia Europeana
Consiliul Uniunii
Europene
Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
205L
Jurnalul Oficial
285L
Jurnalul Oficial
253L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
LEGE privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei
LEGE pentru completarea art.11 din Legea nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru
obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor
tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.924/2009
LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA,
semnat la Bucureşti, la 28 mai 2015
LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat
la Washington, la 17 aprilie 2015
LEGE privind completarea unor prevederi ale Legii admnistraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi a unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului
LEGE pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled, la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana, la 30 mai 2014
LEGE privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
LEGE pentru modificarea şi completarea articolelor 21 şi 24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31
octombrie 2014
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