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Drept OnLine va prezinta cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Legislatie, legi, alte prevederi - International, Diverse Coduri si reglementari de baza Constitutia
Romaniei din 2003 Codul Civil. Noul Cod Civil republicat 2011 - in vigoare de la 1 octombrie 2011 Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat 2015 - in vigoare de la 15 februarie 2013 Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala - in vigoare de la 1 februarie
2014 Codul Penal - Noul Cod Penal - in vigoare de la 1 februarie 2014 Codul muncii 2011 Codul vamal al Romaniei Codul aerian al Romaniei Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Legea insolventei nr. 85/2014 [85/2014] Codul silvic al Romaniei Legea privind codul consumului. Codul consumului [296/2004,
republicat 2008] Codul familiei, actualizat - iesit din vigoare, incepand cu 1 octombrie 2011 Codul de Procedura Penala - iesit din vigoare, incepand cu 1 februarie 2014 Codul de Procedura Civila, consolidat 2009 - iesit din vigoare, incepand cu 15 februarie 2013 Pregatirea noului Cod Civil Pregatirea noului Cod Penal Legea 187/2012 pentru punerea
in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Lege nr. 187/2012 Pregatirea noului Cod de Procedura Penala Legea 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale. Lege nr. 255/2013 [255/2013]
Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 193/2006 [3/2014] Legislatie Instante Judecatoresti, Justitie, Control Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014[94/1992 republicata 2014] Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata 2010. Lege nr.
47/1992 republicata Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 263/2010, legea pensiilor Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011 Legislatie imobiliara si legislatie conexa Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare [7/1996, republicata in 2006] HG nr. 1097/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000 [1097/2008] Legea fondului funciar [18/1991, republicata 1998] Legea nr. 112/1995, legea caselor nationalizate [112/1995] OUG nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996 si pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari Lege nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor [260/2008] OUG nr.
210/2008, ordonanta de urgenta pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996 [210/2008] Asociatiile de proprietari Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari [1588/2007] Legea nr. 190/1999 privind Creditul ipotecar pentru investitii
imobiliare [190/1999] Ordin nr. 10/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarile de credite Legea nr. 138/2004, legea imbunatatirilor funciare, republicata 2009 [138/2004 republicata 2009] Lege nr. 167/2008 pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 [167/2008] Legea privind performanta
energetica a cladirilor[372/2005] Norma metodologica privind performanta energetica a cladirilor [2007] Legea privind calitatea in constructii [10/1995, consolidata pana la 12 mai 2007] Lege nr. 101/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii [101/2008] Acord Social Sectorial
pentru Constructii 2007-2009 [2006] OUG nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii [214/2008] Norma metodologica pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala [2007] Ordonanta de urgenta pentru
modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006 [7/2007] - respinsa prin Lege nr. 43/2008 Program national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala [2006] Lege pentru modificarea Programului national privind
sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006 [351/2007] OUG nr. 215/2008, Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national [215/2008] Legea nr. 293/2007 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala [293/2007] Legislatie de organizare, perfectionare si desfasurare a activitatii profesionale, a asociatiilor profesionale Statutul profesiei de avocat Legea profesiei de avocat [51/1995, republicata in 2011] Hotarare pentru modificarea si
completarea Statutului profesiei de avocat [iunie 2007] Decizie privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la efectele asistarii sau reprezentarii partilor in cadrul procesului penal de persoane care nu au dobandit calitatea de avocat in conditiile
Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, modificata si completata prin Legea nr. 255/2004 [27/2007 ] Legea 270/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Lege nr. 270/2010 [270/2010] Hotararea nr. 15/2011 pentru modificarea si completarea
Statutului profesiei de avocat [15/2011] Hotararea nr. 6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale Legea notarilor publici si a activitatii notariale [36/1995] Legea 77/2012 pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. Lege nr. 77/2012 [77/2012] Ordin
pentru modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, 1850/2007 Ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 [125/2007] Regulament de
organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale din 24 august 2007 [2007] Legea regimului juridic al activitatii electronice notariale [589/2004] OUG nr. 166/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 [166/2008] Statutul Uniunii
Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc. Hotararea nr. 19/2010 [19/2010] Statut al profesiei de consilier juridic [2004] Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic [514/2003] Ordin nr. 1813/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea calificarii
profesionale de consilier juridic a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii acesteia in Romania [1813/2008] Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata 2011. Legea privind executorii judecatoresti, republicata 2011 Statutul Uniunii Nationale a
Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, actualizat Ordonanta de urgenta pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti [144/2007] Tabloul executorilor judecatoresti pe anul 2008 Statut al Corpului executorilor pentru organizatiile cooperatiste de credit [2004] Regulament de
organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri [2007] Centrul de pregatire si perfectionare a Grefierilor si a celuilalt personal auxiliar de specialitate Hotarare nr. 394/2008 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri Regulament de ordine interioara al parchetelor [2007] Regulament al
Institutului National al Magistraturii [2007] Regulament privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor si Hotararea de aprobare a Regulamentului [676/2007] Regulament privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor [2005] Hotarare nr. 80 din 15/02/2007 pentru modificarea Regulamentului privind
organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs [80/2007] Hotarare nr. 538/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin
Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 [538/2008] Ordonanta de urgenta 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, OUG 100/2007 [100/2007] Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in
domeniul justitiei [97/2008] Hotarare pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari [652/2007] Ordonanta privind cresterile salariale aplicabile judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008 [13/2008] Hotarare pentru modificarea si
completarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007 [81/2008] Hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de
judecator si procuror, fara concurs [123/2008] Ordin privind stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru judecatori, procurori, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti [866/2008] OUG nr. 46/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si
procurorilor [46/2008] OUG nr. 75/2008, Ordonanta de urgenta privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei [75/2008] Decizie nr. 104/2009 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri
pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei [104/2009] Decizie nr. 1029/2008 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea art. 54 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor [1029/2008] Lege nr. 209/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2008 privind
cresterile salariale aplicabile judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008 [209/2008] OUG nr. 195/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei [195/2008] Hotarare nr. 1315/2008 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al
instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 [1315/2008] Hotarare nr. 1314/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 [1314/2008] OUG nr.
225/2008 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justitiei [225/2008] Regulament de ordine interioara al instantelor judecatoresti din 22/09/2005, consolidat pana in noiembrie 2008 [2005, consolidat 2008] Hotararea CSM 801/2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari [801/2012] Ordinul 3278/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum si ale personalului conex din cadrul instantelor
judecatoresti [3278/2012] Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare [3372/2012] Hotararea 911/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind
transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator [911/2012 - CSM] Hotararea 1093/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara
al instantelor judecatoresti [1093/2012 CSM] Hotararea CSM 1132/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii [1132/2012 - CSM] Legea Invatamantului [84/1995, consolidata pana in decembrie 2008] Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
102/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei [240/2007] Ordonanta privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant [15/2008] Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, oug nr. 128/2007 OUG nr. 87/2008,
ordonanta de urgenta privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitatilor in care se desfasoara invatamant liceal si profesional de stat [87/2008] Legea nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta [17/2007] OUG nr. 141/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor
supradotati, capabili de performanta inalta [141/2008] Lege nr. 143/2008 pentru completarea art. 174 din Legea invatamantului nr. 84/1995 [143/2008] Lege nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant [221/2008] OUG nr. 136/2008,
Ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008 - RESPINSA [136/2008] Ordin nr. 5742/2008 privind Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010 [5742/2008] OUG nr. 151/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant [151/2008] OUG nr. 168/2008, ordonanta de urgenta pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitatilor in care se desfasoara
invatamant liceal si profesional de stat [168/2008] Lege nr. 296/2008 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic [296/2008] OUG nr. 167/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invatamantul universitar de doctorat [167/2008] OUG nr. 191/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 [191/2008] Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea
transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, ordin nr. 972/2007 Ordin nr. 18/2008 privind aprobarea Normelor de igiena pentru transporturile de persoane. Norme de igiena pentru transporturile de persoane OUG nr. 168/2008, ordonanta de urgenta pentru completarea art. 10 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitatilor in care se desfasoara invatamant liceal si profesional de stat [168/2008] Legea Taximetriei Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, legea 265/2007 Ordonanta de urgenta privind
modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, oug nr. 153/2007 Ordin pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere si
agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, ordin nr. 3/2008 Legea nr. 184/2001 privind Organizarea si exercitarea profesiei de Arhitect. Legea profesiei de Arhitect Legea nr. 218/2002, Legea Politiei Romane, legea privind organizarea si functionarea Politiei Romane [218/2002] Ordin nr. 577/2008 privind programul de lucru
al politistilor, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului saptamanal [577/2002] HG nr. 1083/2008, hotarare privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor [1083/2008] OUG nr. 107/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte
drepturi ale politistilor [107/2008] OUG nr. 153/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului [153/2008] OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale [44/2008] Legea nr.
300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent [300/2004] - ABROGATA Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa [307/2004] Lege privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta [263/2004]
Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta [11/2008] Decizie privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare [4/2008] Contract cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate pentru anul 2008 si hotarare de aprobare [324/2008] Ordin nr. 607/2008 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie [607/2008] Ordin nr. 496/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea
continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta [496/2008] OUG nr. 68/2008, ordonanta de urgenta privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical [68/2008] HG nr.
578/2008, hotarare privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum si a modului de acordare a acesteia [578/2008] Ordin nr. 1303/2008 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, a Listei specializarilor pentru
care se organizeaza programe de formare pentru asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, precum si a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregatire in vederea obtinerii de specializari [1303/2008] OG nr. 16/2008, Ordonanta privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului care isi
desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar [16/2008] Lege nr. 180/2008 pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor [180/2008] Lege nr. 266/2008 a farmaciei [266/2008] Legea pentru autorizarea si plata interpretilor si
traducatorilor Legea nr. 281/2004, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei [281/2004] Statutul cadrelor militare [80/1995] Ordin nr. 76/2008
pentru aprobarea Normelor privind participarea cadrelor militare din Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara [76/2008] Legea avocatului poporului [35/1997, republicata 2004] Legea patronatelor [365/2001] Legea apiculturii [89/1998] Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca [279/2005]
Legea privind profesia de psiholog [213/2004] Lege privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania [96/2007] Decizie nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina ale Colegiului Medicilor
Dentisti din Romania [5/2008] Lege nr. 269/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania [269/2008] Legea privind statutul functionarului public parlamentar [7/2006] Lege pentru modificarea
art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul functionarului public parlamentar [287/2007] Legea nr. 113/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar [113/2009] Ordin privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere
[114/2008] Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice [477/2004] Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici [7/2004] Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin
in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene [45/2008] Ordin nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare [4500/2008] Regulament nr. 1/2008
privind organizarea si desfasurarea concursului pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici [1/2008] OUG nr. 92/2008, Ordonanta de urgenta privind statutul functionarului public denumit manager public [92/2008] Hotarare nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
[611/2008] Ordin nr. 8720/2008 privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere [8720/2008] HG nr. 1066/2008, hotarare pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici [1066/2008] Ordin nr. 625/2008 privind aprobarea modalitatii de
desfasurare a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici 2008-2009 [625/2008] OUG nr. 125/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici [125/2008] Ordin nr. 13601/2008
pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici [13601/2008] HG nr. 23/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor
functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici [23/2009] Legea privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului [142/1999] Lege nr. 132/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului [132/2008] OUG nr. 155/2008, ordonanta de urgenta pentru
modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului [155/2008] Lege privind pregatirea populatiei pentru aparare [446/2006] Lege privind hranirea, echiparea, asigurarea medicala, precum si cu tehnica, produse si materiale de resort a personalului din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, pe
timpul starii de mobilizare, de razboi, de asediu sau de urgenta [257/2007] Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Planificare a Apararii [9/2008] Ordin nr. 112/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Ministerului Apararii [112/2008] HG nr. 30/2008 privind
aprobarea Strategiei nationale de aparare a tarii [30/2008] Legea nr. 297/2004 privind piata de capital [297/2004] HG nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor [1599/2008] Legea privind Statutul deputatilor si al senatorilor [96/2006, republicata
2008] Hotarare nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor [43/2008] Legea nr. 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune [327/2006] Ordin nr. 915/2008 pentru stabilirea locatiilor in care se deruleaza activitatea serviciilor de probatiune
[915/2008] Ordin nr. 2114/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probatiune [2114/2008] Regulament de functionare al Comitetului de arbitraj, ANRE [2005] Statut al medicului veterinar [2005] Statut al personalului voluntar din serviciile de urgenta
voluntare [2005] Statut al personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare [483/2008] Statutul soldatilor si gradatilor voluntari [384/2006] Ordin pentru aprobarea normelor privind conditiile in care soldatii si gradatii voluntari din Ministerul Internelor si Reformei Administrative pot beneficia de compensatie lunara pentru chirie [403/2008]
Legea privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune [41/1994, rep 1999] Decizie nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune [574/2008] Legea privind auditul intern [672/2002] Statut al Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania [2005]
Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de consilier de probatiune si inspector de probatiune [2006] Legea 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea
Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania [296/2007] Statut al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania [2007] Lege nr. 230/2008 privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania [230/2008] Lege privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez [16/2007] Ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 40 din
Legea nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez [40/2008] Ordin nr. 16/2008 pentru aprobarea Listei geodezilor cu drept de semnatura autorizati de Ordinul Geodezilor din Romania in baza Legii nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez [16/2008] Regulament cadru pentru organizarea examenului de
promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea [2007] HG nr. 970/2004, hotarare privind regimul calificarilor in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical
generalist si moasa, dobandite in afara granitelor Romaniei [970/2004] Lege privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa [118/2007] Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare simplificata pentru medicamentele din plante medicinale cu utilizare traditionala [297/2008] HG nr. 637/2008
hotarare privind reorganizarea Institutului de Medicina Comparata - I.M.C. [637/2008] Lege privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva [321/2007] Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului [12/2008] Ordin nr. 1574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post
si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008 [1574/2008] Lege nr. 179/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului [179/2008] Legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular [329/2003, republicata in 2007] Decizie privind procedura de
acreditare a furnizorilor de servicii de certificare [31/2008] OUG nr. 60/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor [60/2008] Regulament de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania [2004]
Hotarare privind adoptarea unor modificari si completari ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania [89/2007] Hotarare privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu [109/2008] Hotarare nr. 115/2008 pentru
aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar [115/2008] Hotarare nr. 124/2008 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania [124/2008] Lege privind Statutul functionarilor publici [188/1999, republicata 2007] Hotarare
privind privind organizarea si functionarea Garzii Financiare [533/2007] Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare [152/2008] Regulament pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de executie vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei
[2007] Codul deontologic al profesiei de arhitect [2007] Regulament de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania [2007] Decizie privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti [11/2007] Regulament de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania [2007]
Statut al Corpului Executorilor pentru Societatile de Microfinantare [2007] Regulament privind desfasurarea activitatii comisiei de disciplina pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului de probatiune [2007] Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregatirea si atestarea
profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier [604/2007] Norma privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara [2007] Metodologie de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor,
efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor [588/2007] Metodologie de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate [2007] Legea 192/2006
actualizata privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Legea profesiei de mediator consolidata [192/2006] Hotarare 5/2007, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere [5/2007] Norma de incadrare, activitate si salarizare ale mediatorului scolar [2007] Hotarare pentru aprobarea Standardului de formare a
mediatorului [ 12/2007] Hotarare nr. 963/2008 privind modificarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 12/2007 [963/2008] Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali [2007] Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea decembrie 2007 [6/2007] Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala [352/2007] Hotarare pentru aprobarea Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor
fiscali [7/2007] Regulament pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine si hotare de aprobare a Regulamentului [9/2008] Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea martie 2008 [11/2008] Hotarare nr. 15/2008 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal
- sesiunea octombrie 2008 [15/2008] Ordin nr. 1320/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolventa si a continutul-cadru al citatiilor, comunicarilor, hotararilor judecatoresti, convocarilor, notificarilor si al altor acte care se publica in acesta si al dovezii
privind indeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare si notificare [1320/2008] Codul privind Conduita Etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania [2007] OUG nr. 173/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei [173/2008]
Norma metodologica privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatica - salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plaja [2007] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania [109/2007] Lege privind
infiintarea, organizarea si functionarea creselor [263/2007] Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania [2007] Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania [95/2008]
Ordonanta privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati [65/1994 republicata 2008] Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat [227/2008] Hotarare nr. 90/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania [90/2008] Regulament de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania din 23/10/1995 [republicat 2008] Hotarare nr. 61/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplina
de pe langa consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale nr. 07/58/2007 [61/2008] HG nr. 1648/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 227/2008 [1648/2008] Hotarare privind recunoasterea Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane [53/2008] Pachetul de legi privind domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente [247/2005] Legea privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri
adiacente TITLUL I - VI [247/2005] Legea privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente TITLUL VII - VIII [247/2005] Legea privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente TITLUL IX - XV [247/2005] Legea privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele
masuri adiacente TITLUL XVI - XVII [247/2005] OUG nr. 62/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente [62/2008] Legislatia muncii, a asigurarilor, legislatie sociala Legea sindicatelor [54/2003] Contractul
colectiv de munca la nivel national 2007 - 2010 Legea societatilor de asigurare si supravegherii asigurarilor [32/2000] Legea privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca [76/2002] Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania [304/2007] Legea privind
sistemul national de asistenta sociala [705/2001] Codul deontologic al profesiei de asistent social [1/2008] Registru National al Asistentilor Social [2008] Legea permiselor munca [203/1999] Legea solutionarii conflictelor de munca [168/1999] Ordonanta nr.68/2003, consolidata, privind serviciile sociale [68/2003] Legea privind sistemul national de
asistenta sociala [47/2006] Legea privind protectia muncii [90/1996, republicata in 2001] Legea privind pensiile ocupationale [249/2004] Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, consolidata 2009 [416/2001] Legea privind asistenta sociala a persoanelor varstnice [17/2000 republicata 2007] Lege nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr.
17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice [270/2008] Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice [487/2002] OUG nr. 93/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii [93/2008] Legea nr. 157/2008
pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii [157/2008] OUG nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 227/2008 [227/2008] Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
[156/2000 republicata 2009] Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru revenirea in tara a cetatenilor romani care lucreaza in strainatate [187/2008] Hotarare nr. 23/2008 pentru aprobarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat [23/2008] Norma nr.
13/2008 privind modificarea temporara a procentului maxim care poate fi investit in instrumente ale pietei monetare pentru fondurile de pensii administrate privat [13/2008] Norma nr. 18 /2007 republicata 2008 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat [18/2007, republicat 2008] Legea privind protectia
drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii [67/2006] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal [OUG 88/2006] Legea nr. 116/2002, legea privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
[116/2002] Lege privind cantinele de ajutor social [208/1997] Legea privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor [467/2006] Norma de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice
din sectorul sanitar [2007] Statut al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca [2006] Lege privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca [202/2006] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Ocuparea Fortei de Munca [84/2006] Ordin privind asigurarea asistentei medicale persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor [1016/2007] Ordin nr. 2003/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor [2003/2008] Ordonanta de
urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale [91/2007] Ordin nr. 257/2009 pentru modificarea art. 45 alin. (3) din Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si
incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.854/C/2004 [200/2008] Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata 2009 [61/1993, republicata 2009] Ordonanta de urgenta nr. 97/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.
61/1993 privind alocatia de stat pentru copii [97/2007] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii [16/2008] Hotarare nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru
reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii [577/2008] Lege nr. 174/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii [174/2008] HG nr. 1662/2008, hotarare privind majorarea cuantumului lunar al
alocatiei de stat pentru copii [1662/2008] HG nr. 1663/2008, hotarare privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de plasament [1663/2008] Lege nr. 200/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale [200/2008] Lege nr. 250/2007
pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale [250/2007] OUG nr. 83/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale [83/2008] OUG nr. 209/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale [209/2008] OUG nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu [230/2008] Decizie nr. 82/2009 referitoare la admiterea exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu [82/2009] Lege nr. 255/2007 pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor [255/2007] Lege privind constituirea si utilizarea
Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale [200/2006] Lege nr. 97/2007, aprobarea Ordonantei de urgenta privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate [91/2006] Norma metodologica privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna
ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora [2007] Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale [116/2007] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale [115/2007] Lege pentru
modificarea si completarea Legii protectiei muncii nr. 90/1996 [194/2005] Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate
[334/2007] Contract colectiv de munca la nivelul ramurii constructii pe anii 2008-2009 [631/2007] Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001
[36/2008] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii [55/2006] Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii [94/2007] Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii [65/2005] Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii [371/2005] OUG nr. 148/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii [148/2008] Ordin privind constituirea si functionarea Comisiei pentru Securitatea
Sociala a Lucratorilor Migranti [123/2008] Legea nr. 140/2008 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 150/1978 privind administratia muncii: rol, functii si organizare, adoptata la Geneva la 7 iunie 1978, in cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferintei generale a acesteia [140/2008] Lege nr. 258/2008 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale [258/2007] Lege nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor [263/2008] Legislatia privind protectia animalelor si legislatie conexa Legea privind protectia animalelor [205/2004] OUG nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, Ordonanta de urgenta 155/2001, consolidata 2009 [155/2001] Legea nr 227/2002 pentru aprobarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan [227/2002] Legea nr. 72/2002, legea zootehniei [72/2002] HG nr. 1230/2008, hotarare pentru aprobarea
cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic pentru anul 2008 [1230/2008] Legea calului [389/2005] Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza identificarea si inregistrarea ecvinelor si constituirea unei baze de
date pentru acestea [514/2006] Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor [9/2008] Ordin nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor [523/2008] Diverse HG nr. 166/2003, hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor
care doresc sa infiinteze o afacere proprie [166/2003] Legea comertului electronic [365/2002, republicata 2006] HG nr. 1129/2008, hotarare privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii publice de autentificare electronica [1129/2008] Hotarare privind Organizarea si functionarea Ministerului Justitiei [83/2005] Hotarare nr. 485/2008
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei [485/2008] Organizarea si functionarea cazierului fiscal Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal [91/2007] Lege pentru modificarea alin. (1 1) al art. 3 din
Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal [72/2008] Hotarare nr. 742/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003 [742/2008]
Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar [290/2004] Lege nr. 202/2005 pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar [202/2005] OUG nr. 216/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar [216/2008] Legea de organizare judecatoreasca Legea nr. 274/2004 privind
infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii [274/2004] OUG nr. 102/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei [102/2008] Legea Adoptiei [273/2004] Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pecientului [46/2003] Lege privind responsabilitatea
ministeriala [115/1999, republicata 2007] Legea privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni [189/1999, republicata 2004] Legea concediului paternal [210/1999] Legea educatiei fizice si sportului Ordonanta pentru prevenirea si combaterea violentei in sport [11/2006] Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2006 pentru
prevenirea si combaterea violentei in sport [299/2006] Legea contenciosului administrativ Legea protectiei mediului [137/1995, republicata in 1999] Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata 2009 [24/2007 republicata 2009] Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati [343/2007] Ordonanta de urgenta privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului [68/2007] OG nr. 25/2008, ordonanta pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu [25/2007] OUG nr. 164/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului [164/2008] Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public [544/2001 consolidata
2009] Program anual de marketing si promovare turistica, program anual de dezvoltare a produselor turistice si hotarare nr. 120/2008 Ordonanta nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata 2008 Ordin nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale
de informare si promovare turistica [1096/2008] Legea nr. 449/2003, republicata 2008, privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora [449/2003 republicata 2008] Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie [217/2003] OG nr. 95/2003, ordonanta privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru
prevenirea si combaterea violentei in familie [95/2003] Regulament privind organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitate Biologica [98/2008] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale [65/2007]
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale [357/2007] Ordonanta de urgenta privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu
finantare de la bugetul de stat [120/2002, republicata 2008] OUG nr. 42/2008, ordonanta de urgenta privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti [42/2008] HG nr. 1195/2008, hotarare privind acordarea de sprijin financiar in sectorul legume-fructe si din agricultura ecologica
[1195/2008] Ordin nr. 609/2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume [609/2008] Ordin nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de
producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea [694/2008] HG nr. 1626/2008, hotarare privind aprobarea activitatii pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal in anul 2009, a cuantumului sprijinului financiar, precum si a
sumei totale alocate acestei activitati [1626/2008] Ordin pentru punerea in aplicare a Normelor privind Fondul de protectie a victimelor strazii [1/2008] Ordin nr. 13/2008 pentru modificarea Normelor privind Fondul de protectie a victimelor strazii, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2008
[13/2008] Legea energiei electrice [318/2003] Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public [90/2008] Ordin nr. 66/2008 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor casnici si asimilati
consumatorilor casnici [66/2008] Ordin nr. 116/2008 pentru abrogarea unor acte normative din sectorul energiei electrice [116/2008] OG nr. 22/2008, ordonanta privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie [22/2008] Lege nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie [220/2008] Ordin nr. 124/2008 privind modalitati de plata pe Piata de echilibrare si pentru dezechilibrele partilor responsabile cu echilibrarea [124/2008] OUG nr. 172/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 [172/2008] Legea privind
asistenta judiciara internationala in materie penala [704/2001] Legea nr 500/2002 privind finantele publice, consolidata [500/2002] Legea produselor cosmetice [178/2000 republicata in 2005] Hotarare nr. 562/2008 privind unele masuri pentru pastrarea confidentialitatii unor ingrediente din compozitia produselor cosmetice [562/2008] Legea
contabilitatii, republicata 2008 [82/1991 republicata in 2008] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 [102/2007] Lege pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 [259/2007] Lege nr. 86/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea
si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 [86/2008] Ordin nr. 1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici [1958/2008] Ordin nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
[2219/2008] Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe [8/1996] Ordin nr. 63/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind instituirea serviciului Plicul cu idei [63/2008] Decizie nr. 128/2008 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica, prin punerea la dispozitia
publicului a operelor muzicale pe internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fara fir, si drepturile patrimoniale cuvenite in mod corespunzator titularilor drepturilor de autor [128/2008] Decizie nr. 232/2008 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale din 15 decembrie 2008 avand ca obiect stabilirea
formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe inregistrari sonore [232/2008] Regimul armelor si munitiilor [295/2004] Lege pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor [235/2007] Regimul
armelor si munitiilor [295/2004] Lege nr. 152/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor [152/2008] Prevederi sprijinirea familiei: OUG nr. 148/2005 - consolidata si Legea nr. 321/2001 Lege nr. 257/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005
privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului [257/2008] Ordin nr. 68/2009 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
1025/2006 [68/2009] Legea privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale [67/2004, republicat 2007] Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale [20/2008] Hotarare privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru autoritatile
administratiei publice locale din anul 2008 [264/2008] Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru centralizarea rezultatelor votarii la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008 [36/2008] Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor
nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus pana la data de 15 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 16 iunie 2008 [2008] OUG nr. 98/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr.
334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale [98/2008] OUG nr. 221/2008, Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale [221/2008] Legea cetateniei romane [21/1991 republicata in 2000] Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii cetateniei
romane nr. 21/1991 [87/2007] Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 [70/2008] OUG nr. 147/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 [147/2008] Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.489/2002 privind infiintarea Agentiei Nationale Antidrog [358/2008] Legea privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri [143/2000] Lege nr. 104/2008 privind prevenirea si
combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in lista interzisa [104/2008] HG nr. 1101/2008, hotarare privind aprobarea Programului de interes national de prevenire a consumului de tutun, alcool si droguri - 2009-2012 [1101/2008] HG nr. 1102/2008, hotarare privind aprobarea Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a
consumatorilor de droguri - 2009-2012 [1102/2008] Legea stimularii inventitiilor in agricultura [231/2005] Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura [148/2007] Hotarare privind specialitatile traditionale garantate ale produselor agricole si
produselor alimentare [134/2008] Lege pentru modificarea anexei la Legea arendarii nr. 16/1994 [20/2008] Procedura de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei specialitati traditionale garantate [2008] Hotarare nr. 420/2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor
agricoli din sectorul de imbunatatiri funciare in anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumei totale alocate fiecarei activitati [420/2008] OUG nr. 67/2008, ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare [67/2008] Lege nr. 153/2008 privind efectuarea recensamantului
general agricol din Romania [153/2008] OG nr. 28/2008, ordonanta privind registrul agricol [28/2008] Legea privind ANSPDCP [102/2005] Legea privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii [571/2004] Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale [241/2005]
Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate [248/2005] OUG nr. 207/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate [207/2008] Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014
[272/2004 republicata 2014] Ghid metodologic de implementare a standardelor minime obligatorii privind centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului in familie [2006] Hotarare nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009 [617/2008]
Regulament privind actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar [2005] Ordin privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2008-2009 [3315/2008] Hotarare nr. 635/2008 privind structurile institutiilor de
invatamant superior si specializarile/ programele de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea [635/2008] Ordin nr. 4936/2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 4.644/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei,
cercetarii si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior [4936/2008] Ordin nr. 5056/2008 privind aplicarea prevederilor legale referitoare la infiintarea si organizarea programelor universitare de masterat [5056/2008]
Ordonanta privind transporturile rutiere [109/2005] Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, lege nr. 42/2008 [42/2008] OUG nr. 74/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere [74/2008] Hotarare nr. 901/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 437/1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera [901/2008] OUG nr. 110/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 109/2005 privind transporturile rutiere [110/2008] Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012 [265/2008 republicata] Legea privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie [78/2000, consolidata la 2007] Legea nr. 590/2003 privind tratatele [590/2003] Legea
muzeelor si colectiilor publice [311/2003] Ordonanta de urgenta pentru modificarea legii drepturilor de autor [123/2005] Legea serviciilor publice de gospodarie comunala [326/2001] Legea privind evaluarea conformitatii produselor [608/2001 republicata 2008] Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si
companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic [353/2007] Ordonanta privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic [21/2007] HG nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic,
tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte in vederea stabilirii salariilor de baza [1672/2008] Legea voluntariatului [195/2001] Lege nr. 117/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si
calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania [117/2008] Legea nr. 202/2002 privind privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata 2013 [202/2002, republicata in 2013] Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati
(CONES) [157/2007] OUG nr. 61/2008, ordonanta de urgenta privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii [61/2008] Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal [676/2001] Legea burselor de marfuri [357/2005] Legea nr.
491/2003, legea plantelor medicinale si aromatice [491/2003] Legea privind privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope [339/2005] Decizie nr. 90/2008 privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal in Jersey [90/2008] Decizie nr. 101/2008 privind procedura emiterii
autorizatiei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, in conditiile art. 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [101/2008] Legea audiovizualului [504/2002] OUG nr. 181/2008, ordonanta de urgenta
pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 [181/2002] Legea pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun [349/2002] Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun [6/2008] Ordonanta privind modificarea si
completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun [5/2008] Lege nr. 225/2008 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun [225/2008] Legea serviciilor comunitare de
utilitati publice [51/2006] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 [13/2008] Hotarare nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere [546/2008] Hotarare nr. 803/2008 privind reactualizarea
cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor si a penalitatilor [803/2008] Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala [302/2004] Legea privind procedura insolventei [85/2006 consolidata 2008] OG nr. 25/2006, republicata 2008, Ordonanta privind intarirea capacitatii
administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, ORDA [25/2006, republicata 2008] Legea privind obligatiunile ipotecare [32/2006] Ordin privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Nationala a Romaniei [2006] Ordin nr. 7/2008 privind modificarea si completarea Ordinului

guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit [7/2008] Regulament nr. 11/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate
persoanelor fizice [11/2008] Norma nr. 9/2008 pentru modificarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare [9/2008] Norma nr. 1/2009 privind completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr.
7/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cecuri [1/2009] Norma nr. 2/2009 privind completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cambii si bilete la ordin [2/2009] Regulament nr. 2/2009
pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice [2/2009] Legea nr. 52/2003, legea privind transparenta decizionala in administratia publica [52/2003] Hotarare nr. 588/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul
autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala pentru anul 2008 [588/2008] Ordin privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare [123/2006] Lege privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei [396/2006] Conventie cadru privind protectia si dezvoltarea
durabila a Carpatilor [2006] Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor [2006] Ordonanta de urgenta privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor [97/2001 republicata 2008] Ordin nr. 36/2008 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene si internationale din domeniul
sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor [36/2008] Legea nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar [123/2008] Ordin nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti
[1563/2008] Lege privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri [422/2006] Codul de bune practici pentru comertul cu produse agroalimentare [2008] Lista actelor normative cu relevanta comunitara, publicate in anul 2005 Regulament din 08/08/2006 privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate
de caderile de grindina si seceta severa Legea privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor [489/2006] Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind calatoriile reciproce ale cetatenilor [2006] Legea bugetului de stat pe anul 2008 [388/2007] Ordonanta de urgenta privind formarea si utilizarea resurselor derulate
prin trezoreria statului [146/2002, republicata 2008] Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar [37/2008] OUG nr. 43/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
[43/2008] Ordin nr. 1203/2008 pentru aplicarea prevederilor art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar [1203/2008] OUG nr. 81/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al
altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a
indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene [81/2008] Reglementare specifica referitoare
la expunerea medicala in radiologia pediatrica [2006] Regulament privind completarea unor reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene [31/2006] Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Legea nr. 126/1995 republicata 2011 [126/1995, republicata 2011]
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive [406/2006] Lege privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap [448/2006] Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap [275/2007] Metodologie de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap [2006] Hotarare nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap [430/2008] OUG nr. 86/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap [86/2008] HG nr. 1665/2008 privind actualizarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap [1665/2008] Legea 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata 2014 [28/2007, republicata 2014] Hotarare nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie [547/2008] Ordin nr. 112/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind
depunerea cererilor de brevet de inventie prin mijloace electronice [547/2008] Ordonanta pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului [14/2007] Ordonanta 17/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de
expertiza contabila si a contabililor autorizati [17/2007] Lege nr. 269/2007 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati [269/2007] Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru
organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European [1/2007] Metodologie privind elaborarea Planului national de alocare [2007] Legea privind arhivarea documentelor in forma electronica [135/2007] Decizie nr. 1130/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in
forma electronica [1130/2008] Metodologie privind sistemul de planificare strategica pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central [2006] Ordin nr. 291/2007 privind aprobarea Procedurii de notificare a produselor cosmetice de uz uman care sunt puse pe piata pe teritoriul Romaniei [291/2007] Hotarare nr. 141/2007
privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati [141/2007] Hotarare privind introducerea pe piata, comercializarea si distribuirea gratuita a articolelor de imbracaminte purtata sau uzata si a
articolelor textile purtate sau uzate [163/2007] Lege pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004 [32/2007] Norma metodologica privind asigurarile voluntare de sanatate [2007] Ordin nr. 1094/2008 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a structurii organizatorice, a functiilor de conducere si a
numarului de posturi pentru Centrul National de Sanatate Mintala [1094/2008] Criteriu de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta [2007] Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului Certificat de atestare a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA
[273/2007] Ordin nr. 605/2008 privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care figureaza in lista contribuabililor inactivi [605/2008] Legea nr. 682/2002, legea privind protectia martorilor [682/2002] Acord cu privire la crearea sistemului international si a
Organizatiei de telecomunicatii spatiale "Intersputnik" [1971], cu modificari ulterioare Lege privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant [35/2007] Legea nr. 627/2002 privind producerea si comercializarea hameiului [627/2002] Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a
persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA [584/2002] Legea nr. 546/2002, legea privind gratierea si procedura acordarii gratierii [546/2002] Lege privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor [540/2002] Legea nr. 381/2002, lege privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura [381/2002] Legea viei si vinului
in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole [244/2002 republicata 2007] Ordin nr. 580/2008 privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole [580/2008] HG nr. 1228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producatorilor din sectorul vitivinicol [1228/2008] Legea nr. 191/2002, legea gradinilor
zoologice si acvariilor publice [191/2002] Legea 257/2001 privind modul de actiune impotriva aeronavelor care utilizeaza neautorizat spatiul aerian al Romaniei republicata 2014. Lege nr. 257/2001 republicata 2014 [257/2001, republicata 2014] Legea privind egalitatea sanselor de a urma studiile in invatamantul superior prin acordarea burselor
sociale de studiu [617/2000] Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2007 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public [226/2007] Metodologie privind finantarea de la bugetul de stat a
hartilor de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren [2007] Ordonanta privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente [20/1994, republicata 2007] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului [12/2007] Lege
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [790/2001] Protocol din 11/12/1997 la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice [1997] Norma de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, pentru campaniile 2006-2007 si 20072008, derulate cu sprijin comunitar [2007] Regulament de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente [2007] Norma privind legea aplicabila contractelor de asigurare care reglementeaza riscuri situate in statele membre ale Uniunii Europene sau in cele apartinand Spatiului Economic European [2007] Ordonanta privind salarizarea
personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei [8/2007] Lege privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative [24/2000, republicata 2004] OUG nr. 194/2002, ordonanta de urgenta privind regimul strainilor in Romania,
republicata in 2008 [194/2002, republicata 2008] Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania [56/2007] Ordonanta de urgenta privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei [56/2007] Ordonanta de urgenta privind infiintarea Oficiului
Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative [55/2007] Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2007 privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a
Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative [347/2007] Ordin privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente [2310/2007] Legea privind dobandirea dreptului de proprietate a terenurilor pentru
straini [312/2005] Hotarare privind stabilirea numarului de autorizatii de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2008 [150/2008] Ordin nr. 2013/2008 privind Lista statelor pentru ai caror cetateni este necesara indeplinirea procedurii invitatiei la acordarea vizelor de scurta sedere pentru a intra pe teritoriul Romaniei [2013/2008] Lege nr.
134/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei [134/2008] HG nr. 1596/2008, hotarare privind relocarea refugiatilor in Romania [1596/2008] Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind protectia reciproca a informatiilor
clasificate [2006] Lege nr. 10 din 08/02/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, actualizata pana in aprilie 2007 [10/2001, consolidata la aprilie 2007] Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicata 2009 [189/2003,
republicata 2009] Acord privind realizarea unei retele feroviare de inalta performanta in Europa de Sud-Est [2006] Acord privind cooperarea intre Romania si Eurojust [2005] Acord intre Romania si Statele Unite ale Americii privind activitatile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul Romaniei [2005] Norma privind prospectul schemei de pensii
private [7/2007] Conventia de la Viena cu privire la relatiile consulare [1963, adoptat 2007] Hotarare privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi [305/2007] Conventie Natiunilor Unite cu privire la imunitatile de jurisdictie ale
statelor si ale bunurilor acestora [2005] Lege privind unele masuri prealabile lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti" [85/2007] Hotarare nr. 884/2008 pentru aprobarea realizarii unui nou aeroport in zona municipiului Bucuresti [884/2008] Regulament de organizare si functionare
al Consiliului interministerial al apelor [2007] Ordin privind prohibitia pescuitului in anul 2007 [237/2007] Ordin nr. 331/2008 privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv [331/2008] Ordin nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul
acvatic [342/2008] HG nr. 1016/2008, hotarare privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura [1016/2008] HG nr. 1194/2008, hotarare privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura [1194/2008] Ordin nr. 753/2008 privind conditiile de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv in bazinele piscicole naturale [753/2008] Conventie intre Romania si Spania privind cooperarea in lupta impotriva criminalitatii [2006] Ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale [24/2007] Norma privind marketingul fondului de pensii administrat privatpTratat
O.M.P.I. privind dreptul de autor [1996] Conventie privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu [1998] Lege nr. 90/2007 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat [80/2007] OUG nr. 71/2008, ordonanta de urgenta privind modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare [71/2008] Ordin nr. 36/2008 pentru aprobarea Regulamentului logisticii operatiilor intrunite [36/2008] Hotarare privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si
mobilitatea inaltilor functionari publici [341/2007] Legea serviciilor de transport public local [92/2007] Norma de clasificare a muzeelor si a colectiilor publice [2007] Hotarare privind constatarea existentei imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei [aprilie 2007] Hotarare privind stabilirea masurilor
pentru organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui Romaniei [371/2007] Lege privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie [93/1998] Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale [103/2006] Lege privind unele masuri
prealabile lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti"[85/2007] Lege privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice [109/2007] Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata pana la 2007 [2/2001 consolidata2007] Lege pentru aplicarea prevederilor
Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora [56/1997, republicata in 2004] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate [96/2006] Legea nr. 111/1996 republicata 2006, privind
desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare [111/1996, republicata 2006] Legea pentru stabilirea unor masuri privind actiunile si cererile in justitie formulate de cultele religioase recunoscute din Romania [455/2006] Legea privind regimul monopolului de stat [31/1996] Legea privind constituirea,
organizarea si functionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport [111/1995, republicata in 2005] Lege privind aprobarea Ordonantei de urgeta a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura [140/2007] Ordonanta de urgenta privind finantarea unor
proiecte de investitii care necesita o perioada mai lunga de un an pana la finalizare [111/2006] OUG nr. 29/2007, Ordonanta de urgenta privind privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Ministerului Economiei si Finantelor [29/2007] Norma metodologica referitoare la decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi scolarizati
in localitatea de domiciliu [2007] Ordonanta de urgenta privind infiintarea Fondului national de dezvoltare [113/2006] Legea privind arhivarea documentelor in forma electronica [135/2007] Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, legea ANI [144/2007] Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr.
144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate [138/2007] Lege nr. 94/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate [94/2008] Hotarare nr.
11/2008 privind modificarea si completarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de inspector de integritate in cadrul Agentiei Nationale de Integritate [11/2008] Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale
directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura [139/2007] Legea privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica [98/1994, consolidata pana in 2005,
Indaco] Lege nr. 98/1994, republicata in 2008, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica [98/1994, republicata 2008] Legea privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme Dacia
[146/2007] Ordin pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005 [662/2008] Ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de
Economii si Consemnatiuni C.E.C. � S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme [33/2008] OUG nr. 113/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de
autoturisme [113/2008] Lege nr. 232/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme [232/2008] Hotarare privind limitarea continutului de sulf din combustibilii
lichizi [470/2007] Ordin privind legitimatiile de inspectie fiscala [709/2007] Norma privind procedurile simplificate de vamuire [2007] Regulament privind desemnarea transportatorilor aerieni comunitari in vederea operarii serviciilor aeriene in conformitate cu prevederile acordurilor privind serviciile aeriene incheiate de Romania cu state care nu
sunt membre ale Uniunii Europene [2007] Norma procedurala interna privind organizarea si desfasurarea procedurilor de incheiere a contractului-cadru de achizitie publica pentru servicii juridice in legatura cu contractele finantate in cadrul programelor de preaderare ISPA si PHARE gestionate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE [2007]
Hotarare privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala [2007] Ordin privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala [71/2008] Ordin privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta [858/2008] Ordin nr.
1311/2008 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale [1311/2008] Ordin nr. 1318/2008 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale [1318/2008] Ordin nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi
[819/2008] Ordin nr. 1173/2008 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala [1173/2008] Ordin pentru introducerea masurilor de intarire a securitatii portuare [290/2007] Ordonanta privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice [107/1999,
republicata 2007] Ordin pentru aprobarea continutului minim al trusei sanitare auto [987/2007] Procedura de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans [2007] Hotarare privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice [525/2007] Ordonanta de
urgenta privind achizitiile publice [2001, consolidat de Indaco la 2005] Hotarare privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind miscarea transfrontiera a organismelor modificate genetic [497/2007] Indrumar din 21/11/2007 privind evaluarea
riscurilor asupra mediului si sanatatii umane, datorate introducerii deliberate in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic [1829/2007] Ordonanta de urgenta privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic [44/2007] Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea in
conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic [3/2008] Hotarare privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune [457/2003, republicata 2007] Hotarare privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile [332/2001, republicata 2007] Lege privind infiintarea,
organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane [181/2007] Criteriu si standard de evaluare pentru atestare si acreditare [2007] Norma de audit intern, Camera Auditorilor din Romania [2007] Procedura privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand
contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor [2007] Ordin nr. 1364/2008 privind procedura de transmitere a datelor necesare intocmirii Registrului impozitelor, taxelor si tarifelor cu caracter fiscal si nefiscal [1364/2008] Ordonanta
de urgenta privind datoria publica [64/2007] Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica [2007] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica [141/2007] Hotarare nr. 683/2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica [783/2008] Procedura privind calculul taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule [2007] Ordonanta de urgenta pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate
in mod abuziv [81/2007] Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale [73/2007] Ordonanta de urgenta privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari [74/2007] Legea nr. 84/2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari [84/2008] Hotarare privind infiintarea Comisiei pentru studierea robiei romilor [546/2007] Procedura de restituire a accizelor
platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta [2007] Legea nr. 212/2007, lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza [212/2007] OUG nr. 119/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza [119/2008] Hotarare privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea
masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei [332/2007] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente [82/2007] Ordin privind infiintarea Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi
Mici si Mijlocii si Cooperatie Bucuresti [575/2007] Lege privind practica elevilor si studentilor [258/2007] Hotarare nr. 704/2007 privind unele masuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabila a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii pe perioada 2007-2009 [704/2007] HG nr. 1516/2008 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii [1516/2008] Ghid de finantare a Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, 2007 Hotarare privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
[759/2007] Ordin pentru instituirea unor masuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor si motorinelor [7377/2007] Norma tehnica privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale in zonele libere si antrepozitele libere [2007] Hotarare privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr.
1.107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap si ale persoanelor cu mobilitate redusa care calatoresc pe calea aerului [787/2007] Norma privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala [2007]
Norma privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sange si de componente sanguine de origine umana [2007] Lege nr. 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice
[282/2005 consolidata 2008] Lege pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice [37/2008] Lege privind brevetele de inventie [64/1991, republicata 2007]
Criteriu general de admitere in invatamantul postliceal [ 2007] Lege nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de camp [112/2007] Lege nr. 312/2003 republicata 2007, legea privind producerea si valorificarea legumelor [312/2003 republicata 2007] Hotarare nr. 1078/2008
privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume [1078/2008] Program anual de dezvoltare a produselor turistice [2007] Ordonanta privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate prin
Programul SAPARD [31/2007] Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD [324/2007] Hotarare pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedura penala [829/2007] Decizie nr.
54/2009 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 1-23 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi [54/2009] Strategia nationala Antidoping pentru perioada 2007 - 2012 [2007]
Hotarare privind stabilirea cadrului institutional pentru planificarea financiara, coordonarea, implementarea si auditarea utilizarii fondurilor acordate Romaniei prin Facilitatea Schengen [895/2007] Ordin privind activitatea de psihologie in Ministerul Internelor si Reformei Administrative [2007] OG nr. 36/2007, Ordonanta privind efectuarea
recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011 [36/2007] Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011 [5/2008] Program de masuri pentru elaborarea Strategiei nationale pentru reducerea efectelor secetei pe termen scurt,
mediu si lung [2007] Regulament cadru de organizare si functionare a Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013 [2007] Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte [35/2007] Regulament de organizare si functionare a Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului in Romania [2007] Hotarare pentru aprobarea Listei cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni [579/2007] Reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor [2007] Ordonanta pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor,
precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar [41/2007] Ordin privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare [61/2008] Ordonanta de urgenta pentru reglementarea unor masuri financiare in domeniul sanitar [12/2008] Procedura de prelevare a probelor in cazul inspectiei la import
si al circulatiei intracomunitare [2008] Norma privind derularea activitatii de emitere, in numele si in contul statului, a garantiei pentru proiecte in domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0) [2007] OUG nr. 47/2007, ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale [47/2007] Ordonanta de urgenta OUG 90/2007 privind
unele masuri financiar-fiscale in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si reglementari in domeniul cheltuielilor de personal [90/2007] Ordonanta de urgenta nr. 106/2007, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal [106/2007] Ordonanta de urgenta privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a
contributiilor sociale [76/2007] Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor masuri financiare [8/2008] OUG nr. 200/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal [200/2008] OUG nr. 192/2008, ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de
relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca [192/2008] HG nr. 1618/2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 [1618/2008] Regulament privind supravegherea modului de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii [2007] Regulament privind regimul valutar [4/2005, republicat 2007] Norma metodologica privind stabilirea unitara a drepturilor de echipament si de materiale igienico-sanitare aferente persoanelor private de libertate [2007]
Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite [12/1990, republicata 2009 Norma privind transferul de marfuri sub acoperirea unui regim economic [2007] Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier international al
marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 [333/2007] Norma de autorizare a regimurilor vamale economice [2007] Ordin pentru modificarea si completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.789/2007
[349/2008] Ordin privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala [1136/2007] Regulament electoral al Colegiului Medicilor din Romania [2007] Norma de analiza a retelei de transport de interes national si european [2007] Norma metodologica privind modul de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a
pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea [2007] OUG 97/2005 republicata 2011 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani. Ordonanta de
urgenta nr. 97/2005, republicata [97/2005 republicata 2011] OUG nr. 184/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate [184/2008] Hotarare pentru aprobarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2007-2010 [1122/2007] Norma privind procedura in cazul
neacordarii atestarii/reatestarii sau acreditarii/reacreditarii [2007] Norma sanitara veterinara ce stabileste cerintele de sanatate animala pentru animalele de acvacultura si produsele acestora, precum si pentru prevenirea si controlul anumitor boli ale animalelor acvatice [2007] Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind
responsabilitatea ministeriala [95/2007] Regulament privind gestionarea si operarea registrului national al emisiilor de gaze cu efect de sera [2007] Ordonanta de urgenta privind adoptarea unor masuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007 [96/2007] Ordonanta de urgenta 104/2007 privind infiintarea Fondului pentru
dezvoltarea satului romanesc, OUG 104/2007 [104/2007] Decizie privind organizarea, functionarea si stabilirea atributiilor Compartimentului dezvoltare regionala si urmarire fonduri structurale [252/2007] Hotarare privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor [1164/2007] Norma metodologica
privind perceperea, incasarea, virarea, evidenta si controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Rosii [2007] Metodologie pentru prevenirea si eliminarea segregarii scolare a copiilor romi [2007] Lege nr. 260/2007 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice [260/2007] Conditii cadru de valabilitate a licentei
pentru furnizarea gazelor naturale aferente societatilor comerciale care si-au separat activitatea de distributie de activitatea de furnizare a gazelor naturale [2007] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004 [122/2007] Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale
[47/2007] Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004 [33/2007] Lege privind masuri pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale [346/2007] Ordin nr. 56/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze
naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie [56/2008] Hotarare nr. 636/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de coordonare a masurilor pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale [636/2008] Decizie nr. 1228/2008 privind scutirea tronsonului romanesc al
gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare [1228/2008] Hotarare privind conditiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitala interactiva, precum si a echipamentelor de televiziune digitala ale
consumatorilor [1208/2007] Metodologie de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2008 [2007] Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii [210/2007] Legea monumentelor de for public [120/2006] Legea privind securitizarea creantelor [31/2006] Lege privind
utilizarea codificarii standardizate a setului de caractere in documentele in forma electronica [183/2006] Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului [114/2007] HG nr. 665/2008 hotarare pentru stabilirea nominala si pe portiuni a cailor navigabile
interioare ale Romaniei [665/2008] Ordin privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale [1995/2007] Regulament privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior, si Ordin de aprobare [2284/2007] Ordonanta privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011 [36/2007] Ordonanta pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere [45/2007] Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale [280/2007] Legea privind protectia desenelor si modelelor, legea nr. 129/1992, republicata in 2007 [229/1992, republicata
2007] Regulament de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor [211/2008] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor [113/2007] Program national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin
cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2007, hotarare nr. 1281/2007 [2007] Ordin nr. 1319/2008 pentru punerea in aplicare a dispozitiilor privind procedura de obtinere a compensatiilor financiare de catre victimele infractiunilor intentionate comise cu violenta in situatii transfrontaliere prevazute in Legea nr.
211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor [1319/2008] Ordonanta de urgenta privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale [119/2007] Ordonanta privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale [106/1999, republicata 2008]
Ordonanta de urgenta pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente [118/2007] Ordin nr. 858 din 14/09/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de pregatire si desfasurare a avizarii lucrarilor publice de interes national si a locuintelor
[858/2007] Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice [172/2007] Norma din 19/10/2007 privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor,
persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana [2007] Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) Decont special de taxa pe valoarea adaugata [254/2008] Ordin nr. 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
[1372/2008] Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala [224/2006] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune
alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat [120/2007] Lege nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei [288/2007] Decizie nr. 1345/2008 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr.
288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei [1345/2008] Procedura de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar [2007] Regulament cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de
transport public local [207/2007] Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014 [291/2007 republicata 2014] Procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii
in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare [2007] Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate [126/2007] Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea institutelor de teorie politica si educatie democratica [179/2005] Ordonanta de urgenta privind
utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja [19/2006] Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja [274/2006] Memorandum de intelegere pentru dezvoltarea coordonata a Automagistralei inelare a Marii Negre
[27/2008] Lege privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate [294/2007] Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu [196/2005] Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene [123/2007] Hotarare
privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina [1344/2007] Ordonanta de urgenta privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala [127/2007] Hotarare privind completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.347/2007 pentru aprobarea Planului de masuri privind sprijinirea cetatenilor romani aflati in Italia, ca urmare a
situatiei create prin adoptarea de catre statul italian a noilor reglementari ce vizeaza indepartarea de pe teritoriu [1362/2007] Ordin pentru modificarea anexei nr. 1.1 la Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, aprobata prin Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata [1177/2007] Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului
nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri [76/2007] Ordonanta de urgenta privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica [54/2006] Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica [22/2007] Lege privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval [290/2007] OUG nr. 70/2008 ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval [70/2008] OUG nr. 130/2007, ordonanta de urgenta pentru modificarea si
completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei [130/2007] Lege nr. 113/2008 pentru aderarea Romaniei la Memorandumul de intelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu
amendamentele ulterioare [113/2008] Legea privind aprobarea aderarii Consiliului Legislativ la Asociatia Consiliilor de Stat si a Jurisdictiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeana [316/2007] Legea energiei electrice [13/2007] Lege privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni [299/2007] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si
completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni [10/2008] Regulament privind monitorizarea sistemelor de plati, a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare si a instrumentelor de plata [9/2007] Hotarare privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului
[1408/2007] Hotarare privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate [1403/2007] Regulamentul de functionare a Comisiei Nationale de Drept International Umanitar si Ordin de aprobare [2007] Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor [27/2007] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor [61/2006] Decizie privind Planul national de numerotatie [2895/2007] Decizie privind implementarea portabilitatii numerelor
[144/2006] Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilitatii numerelor [3443/2007] Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de
razboi [303/2007] Lege nr. 205/2008 pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi [205/2008] Ordin nr. 127/2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea calitatii de veteran de razboi de catre Ministerul Apararii [127/2008] Lege pentru aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale [133/2007] Norma de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ordin de aprobare [353/2007] Lege pentru modificarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 [74/2007] Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural [71/2007] Ordonanta pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie [25/2007] Lege privind
aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie [166/2007] Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil [488/2006] Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial [26/2008] Lege nr.
182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata 2008 [182/2000 republicata 2008] Lege privind modelele de utilitate [350/2007] HG nr. 1457/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate [1457/2007] Procedura de implementare a Programului national multianual
de infiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri, Ordin de aprobare [1337/2007] Hotarare pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora si pentru modificarea art. 21 alin. (3) din Hotararea
Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de calatorie care se elibereaza strainilor [1505/2007] Lege privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice [349/2007] Ordin privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numarul
pachetelor, precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, pastrate si folosite de persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate [3042/2007] Ordonanta de urgenta pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal [155/2007] Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind
constituirea si utilizarea fondului de stimulente de catre Agentia Nationala Anti-Doping [1578/2007] Hotarare privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant [321/2005, republicata 2008] Lege privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive [4/2008] Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic si
industrial [6/2008] Act constitutiv al Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., act din 19.12.2007 [2007] Reglementare contabila conforma cu directivele europene, aplicabila institutiilor de credit [2007] Lege pentru instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare [10/2008] OUG nr. 55/2008, ordonanta de
urgenta privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national [55/2008] Ordin nr. 535/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
[535/2008] Lege nr. 162/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national [162/2008] Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de arbitraj [14/2008] Norma metodologica de aplicare a
prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor [2008] Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 617/2004 privind infiintarea si organizarea Comitetului national director pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca [76/2008] Regulament privind
transformarea institutiilor financiare in institutii de credit [1/2008] Ordin referitor la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national al elevilor [2782/2007] Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale
[2/2008] Regulament nr. fiei_196_2003_rep_2008.php">Lege privind prevenirea si combaterea pornografiei [196/2003, republicata 2008] Ordonanta de urgenta pentru asigurarea continuitatii unor activitati ale Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii [1/2008] Ordonanta de urgenta privind accesul la propriul dosar si deconspirarea
Securitatii [24/2008] Hotarare nr. 1/2008, Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, CNSAS [1/2008] Lege nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii [293/2008] Hotarare nr. 2/2008 privind
adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii [2/2008] Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
[2/2008] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004 [6/2008] Hotarare privind modificarea si completarea Normelor de finantare cu dobanda subventionata a operatorilor economici, in numele si in contul
statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) prin introducerea unui nou produs: credit pentru femei antreprenor [173/2008] Ordin privind continutul dosarului preturilor de transfer [222/2008] Norma metodologica de aplicare a Legii-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, hotarare privind aprobarea Normelor metodologice [139/2008] Ordonanta de urgenta
privind unele masuri pentru reglementarea regimului unor debitori si creditori ai fondului de risc [11/2008] Ordin privind persoanele competente sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile pentru nerespectarea masurilor privind intarirea disciplinei contractuale [527/2008] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala [19/2008] Ordonanta privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta [130/2000, republicata 2008] Hotarare pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor [321/2008] OG nr. 85/2004 republicata 2008,
ordonanta privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare [85/2004, republicata 2008] Hotarare nr. 712/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind infiintarea si functionarea centrelor de consultanta si informare a consumatorilor, precum si modul de constituire a surselor de
finantare a acestora [712/2008] Ordin nr. 353/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de evaluare si selectare a centrelor de consultanta si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat [353/2008] OUG nr. 174/2008, ordonanta de urgenta pentru
modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor [174/2008] Legea votului uninominal. Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii
nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali [35/2008] Hotarare nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitari a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului [802/2008] Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004 [21/2008] Lege privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in
relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor [363/2007] Lege privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Automobile Craiova S.A. [36/2008] Ordonanta de urgenta privind modificarea art. 482 din Codul de procedura penala [31/2008] Lege privind prefectul si
institutia prefectului [340/2004, republicata 2008] Lege privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil [64/2008] Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta [34/2008] Hotarare pentru
aprobarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate [13/2008] Hotarare privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica [373/2008] Ordin pentru aprobarea
Metodologiei de raportare a cazurilor si evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanta [418/2008] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului [38/2008] Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin [39/2008] Norma tehnica
nr. 4/2008 privind cecul [4/2008] Norma tehnica nr. 5/2008 privind cambia si biletul la ordin [5/2008] Ordin nr. 39/2008 privind interzicerea utilizarii instrumentelor de plata de debit de tipul cecului, cambiei si biletului la ordin in format vechi [39/2008] Ordonanta de urgenta privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de inghetul tarziu de
primavara in pomicultura [41/2008] Legea pomiculturii, legea nr. 348/2003, republicata 2008 [348/2003, republicat 2008] Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice [218/2008] Lege nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare [76/2008]
Hotarare nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau de punere in functiune a dispozitivelor medicale implantabile active [344/2004] Hotarare nr. 402/2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau de punere in functiune a dispozitivelor medicale
implantabile active [402/2008ucatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, republicata in 2008">Lege nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, republicata in 2008 [240/2004, republicata 2008] Lege nr. 30/2006 privind regulile de sanatate publica la folosirea ciupercilor din
flora spontana, republicata 2008 [30/2006, republicata 2008] OUG nr. 50/2008, ordonanta de urgenta pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule [50/2008] Ordin nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule [986/2008] OUG nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule [218/2008] Ordin nr. 1748/2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule [1748/2008] OUG nr. 7/2009, privind
modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta nr. 7/2009 [7/2009] OUG nr. 51/2008, ordonanta de urgenta privind ajutorul public judiciar in materie civila [51/2008] Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor, republicata in 2008
[245/2004, republicata 2008] Ordin nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului Termoficare 2006-2015 - caldura si confort [471/2008] Hotarare nr. 491/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor
finantate prin programele operationale [491/2008] Ordin nr. 484/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de politici publice [484/2008] Ordin nr. 47/2008 pentru aprobarea Normelor privind achizitia serviciului de paza si interventie la obiectivele militare prin societati specializate de paza si protectie [47/2008]
Hotarare nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei nationale de comunicare si informare publica pentru situatii de urgenta [548/2008] Ordin nr. 1494/2008 privind incasarea de catre oficiile registrului comertului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat la oficiul registrului comertului
[1494/2008] OUG nr. 77/2008, Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar [77/2008] Ordin nr. 2530/2008 pentru modificarea si completarea Normelor interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru stimularea personalului din sistemul justitiei, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.008/C/2006 [2530/2008] Hotarare nr. 594/2008, Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de
prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism [594/2008] Legea 656/2002 republicata 2012 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism [656/2002 republicata 2012] OUG nr. 73/2008, ordonanta de urgenta pentru prorogarea termenelor
de intrare in vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal [73/2008] OUG nr. 198/2008, ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Codului penal [198/2008] Ordin nr. 368/2008 privind repartizarea biletelor de
odihna [368/2008] Decizie nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe [673/2008] OUG nr. 84/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activitati nonprofit de interes general [84/2008] OUG nr. fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general [84/2008] OUG nr. 90/2008, Ordonanta de urgenta privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate [90/2008] OUG nr. 94/2008, Ordonanta de urgenta pentru
stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie [94/2008] Ordin nr. 368/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romanesti [368/2008] Lege nr. 35/1994, republicata 2008, privind timbrul literar,
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment [35/1994 republicat 2008] Lege nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din mediul subteran speologic [402/2006] Ordin nr. 4316/2008 privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice in vederea certificarii
pentru profesia didactica prin Departamentul pentru pregatirea personalului didactic [4316/2008] Hotarare nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regionala durabila si reducerea emisiilor [718/2008] Regulament privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de producerea unui accident de aviatie
civila, 2008 [2008] Lege nr. 133/2008 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane [133/2008] Ordin nr. 1031/2008 pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silita a creantelor fiscale fata de debitori institutii publice [1031/2008] Ordin nr. 1706/2008
privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare [1706/2008] Legea nr. 158/2008 privind
publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa [158/2008] Lege nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008 [481/2004 republicata 2008] Hotarare nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei nationale de prevenire a situatiilor de urgenta [762/2008] Ordin nr. 4872/2008 privind aprobarea Certificatului de absolvire a Departamentului
pentru pregatirea personalului didactic [4872/2008] Ordin nr. 2282/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor [2282/2008] Ordin nr. 509/2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind
stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
617/2007 [2282/2008] Ordin nr. 826/2008 pentru publicarea acceptarii amendamentelor 1 si 2, precum si a rectificarii lit. g) a art. 11, la Acordul privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciproca a acestor inspectii, incheiat la Viena la 13 noiembrie 1997 [826/2008] Hotarare
nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionata in perioada august-decembrie 2008 in vederea utilizarii in agricultura [804/2008] Ordin nr. 308/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis Ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru dezvoltarea
comunitatilor locale [308/2008] Ordin nr. 930/2008 privind aprobarea componentei Comitetului tehnic de coordonare generala, a structurii si componentei comitetelor tehnice de specialitate, precum si a regulamentului de organizare si functionare al acestora [930/2008] Ordin nr. 4898/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si
cercetarii nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de liceu [4898/2008] Ordin nr. 529/2008 privind desemnarea institutiei din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate responsabile pentru evidenta persoanelor care fac obiectul
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale [529/2008] Ordin nr. 82/2008 privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 [82/2008] OUG nr. 95/2008 pentru modificarea
si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore [95/2008] Ordin nr. 851/2008 privind aprobarea Ghidului operational pentru Programul
prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban [851/2008] Ordin nr. 457/2008 privind modul de repartizare a biletelor de tratament balnear catre casele teritoriale de pensii [457/2008] Hotarare nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive
[856/2008] Legea 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata 2013 [202/2008] OG nr. 23/2008, ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei [23/2008] Hotarare nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al
Romaniei, partile I-VII [10/2008] HG nr. 868/2008, hotarare privind protectia cetatenilor Uniunii Europene prin misiunile diplomatice si oficiile consulare [868/2008] OUG nr. 99/2008, ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul programarii cheltuielilor publice [99/2008] OG nr. 27/2008, ordonanta pentru
modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul [27/2008] Ordin nr. 82/2008 pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitatile ministerului apararii, a prestarilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice [82/2008] Ordin nr. 236/2008
privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat [236/2008] OUG nr. 103/2008, Ordonanta de urgenta privind infiintarea
organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare [103/2008] HG nr. 947/2000 republicata 2008 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare [947/2000 republicata 2008] HG nr. 187/2000 republicata 2008, privind imitatiile de produse alimentare care prezinta riscul de a pune in pericol
sanatatea sau securitatea consumatorilor [187/2000 republicata 2008] HG nr. 886/2008, hotarare pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile [886/2008] Ordin nr. 1524/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, aprobat pr20 height = 14>Ordin nr. 1523/2008 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor [1523/2008] HG nr.
1051/2008, hotarare pentru stabilirea salariului de baza minabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata">HG nr. 1051/2008, hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata [1051/2008] HG nr. 237/2001, Hotarare pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor in
structuri de primire turistice [237/2001, republicat 2008] Ordin nr. 2599/2008 privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa [2599/2008] Hotarare nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor nationali de crestere in care se realizeaza cu prioritate investitii din programele
cu finantare comunitara si nationala [998/2008] HG nr. 959/2008, hotarare privind stabilirea competentelor comisiei care va selecta societatea de administrare a Societatii Comerciale Fondul Proprietatea - S.A. [959/2008] OG nr. 4/2008, ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru
activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania [4/2008] OUG nr. 106/2008, Ordonanta de urgenta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii [105/2008] HG nr. 1098/2008, hotarare pentru modificand regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori [1132/2008] HG nr.
1098/2008, hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 677/2001 privind infiintarea Institutului de Bioresurse Alimentare [1098/2008] Ordin nr. 175/2008 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute in Romania [175/2008] HG nr. 1029/2008, hotarare privind conditiile introducerii pe piata a masinilor

[1029/2008] HG nr. 1113/2008, hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile MHG nr. 1029/2008, hotarare privind conditiile introducerii pe piata a masinilor">HG nr. 1029/2008, hotarare privind conditiile introducerii pe piata a masinilor
[1029/2008] Lege nr. 160/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta [160/2008] Decizie nr. 792/2008 privind principii si reguli de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, prin intermediul
serviciilor de programe audiovizuale [792/2008] OUG nr. 118/2008, Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata [118/2008] HG nr. 1183/2008, hotarare pentru aprobarea
tezelor prealabile ale proiectului Codului penal [1183/2008] HG nr. 1183/2008, hotarare pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului penal [1183/2008] OG nr. 42/1995, republicata 2008, privind productia de produse alimentare destinate comercializarii [42/1995, republicata 2008] HG nr. 1224/2008, hotarare pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale [1124/2008] Decizie nr. 204/2008 pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului din conducerea institutiilor publice finantate integral din venituri proprii [204/2008] OUG nr. 127/2008,
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal [127/2008] HG nr. 1237/2008 privind aprobarea Programului-pilot Locuinte sociale pentru comunitatile de romi [127/2008] HG nr. 1086/2008, hotarare privind stabilirea tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
contra cost si pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, conditiile de repartizare si de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor [1086/2008] OUG nr. 130/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2001
privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei [130/2008] Lege nr. 173/2008 privind interventiile active in atmosfera [173/2008] Ordin nr. 1338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind indrumarea si
asistenta contribuabililor de catre organele fiscale [1338/2008] Ordin nr. 392/2008 si 613/2008 privind accesul solicitantilor de azil pe piata fortei de munca din Romania [392/2008] Lege nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in
strainatate [198/2008] OUG nr. 187/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania [187/2008] Lege nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii [202/2008] HG nr. 1319/2008, hotarare privind organizarea si functionarea Centrului National Unic de Personalizare a
Pasapoartelor Electronice [1319/2008] Lege nr. 214/2008 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala [214/2008] Lege nr. 211/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de
piata [211/2008] Lege nr. 184/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale [184/2008] Lege nr. 204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole [204/2008] Lege nr. 236/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala [236/2008] Lege nr. 234/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata [234/2008] HG nr. 1373/2008 privind
reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania [1373/2008] Lege nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 [224/2008] Decizie nr. 896/2008 privind normele tehnice
si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporala [896/2008] Ordin nr. 649/2008 privind aprobarea Metodologiei de acordare a compensatiei pentru pierderea de venit corespunzatoare suprafetelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protectie infiintate pe terenurile agricole [649/2008] Ordin nr. 1339/2008 pentru
aprobarea Ghidului de finantare a Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului [1339/2008] Ordin nr. 1537/2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri
fiscale nr. 1/2008 [1537/2008] Lege nr. 264/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale [264/2008] Lege nr. 264/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale [264/2008] Lege nr. 284/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului [284/2008] Lege nr. 262/2008 pentru modificarea alin. (5)
si (6) ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat [262/2008] Lege nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de
comunicatii, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice [298/2008] OUG nr. 126/2008, Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate
din bugetul asigurarilor pentru somaj si nivelul salariului de baza minim brut pe tara si al stabilirii masurilor de aplicare a unor regulamente comunitare [126/2008] OUG nr. 150/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport [150/2008] HG nr. 1498/2008, hotarare
privind formatul si conditiile de eliberare a cartilor de identitate speciale pentru membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul Romaniei [1498/2008] Ordin nr. 1463/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de
Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. [1463/2008] OUG nr. 202/2008, ordonanta de urgenta privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale [202/2008] HG nr. 1566/2008 hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a
formei si continutului acestora [1566/2008] HG nr. 1609/2008, hotarare privind infiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date Roedunet [1609/2008] HG nr. 1627/2008 privind aprobarea
activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic in anul 2009, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati [1627/2008] Lege nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii [305/2008] HG nr. 1641/2008 pentru
aprobarea Programului geologic la nivel national privind directiile de desfasurare a activitatii de cercetare geologica a resurselor minerale in perioada 2009-2012 [1641/2008] Decizie nr. 1131/2008 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date [1131/2008] HG nr. 1682/2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006 [1682/2008] HG nr. 1687/2008, hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 711/2001 privind infiintarea Centrului
National pentru Asezari Umane (habitat) [1687/2008] HG nr. 1697/2008, hotarare privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2009 [1697/2008] Ordin nr. 1801/2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale
nr. 3/2008 [1801/2008] Lege nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia [303/2008] Ordin nr.
1566/2008 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2 [1566/2008 si 144/2008] OUG
nr. 226/2008 privind unele masuri financiar-bugetare [226/2008] Ordin nr. 2071/2008 privind aprobarea Procedurii de notificare a schemelor de testare a competentei pentru laboratoare de analize medicale [2071/2008] Ordin nr. 3483/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital
rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice [3483/2008] Ordin nr. 62/2008 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. [62/2008] Lege nr. 57/2008 pentru modificarea alin. 1 al art.
172 din Codul de procedura penala [57/2008] Ordin nr. 620/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat [620/2008] Ordin nr.
21/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabila de accident [21/2008] HG nr. 1622/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite [1622/2008] Ordin nr. 711/2008 pentru
modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 438/295/2002 [711/2008] HG nr. 545/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind
plasarea pe piata a produselor biocide [545/2008] OG nr. 1/2009, ordonanta pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare [1/2009] OG nr. 2/2009, ordonanta privind aprobarea unor masuri economico-financiare si organizatorice pentru desfasurarea activitatii unitatilor sanitare in cadrul procesului de reforma si operationalizare [2/2009] OUG nr.
1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar [1/2009] OG nr. 4/2009, Ordonanta pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor [4/2009] Lege nr. 1/2009 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 - Legea Voiculescu [1/2009] OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Ordonanta de urgenta nr. 18/2009 [18/2009] OUG nr. 229/2008 privind masuri
pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administratiei publice [229/2008] Lege nr. 30/2006 privind regulile de sanatate publica la folosirea ciupercilor din flora spontana, consolidata 2008 [30/2006] Lege nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenurilor necesare lucrarilor miniere pentru exploatarea zacamintelor de
lignit [106/2008] Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, consolidata 2008 [72/2007] OUG 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor,
veteranilor si vaduvelor de razboi. Ordonanta de urgenta 9/2015 [9/2015] Hotarari CEDO Ordin nr. 56/2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu in Romania [56/2008] Ordin nr. 125/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare [125/2008] Ordin nr. 713/2009 pentru
modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere [713/2009] Hotarare nr. 38/2009 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr.
387/2005 [38/2009] Decizie nr. 50/2009 pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual [50/2009] OUG nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar, ordonanta de urgenta nr. 4/2009 [4/2009] Ordin nr. 2029/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plata a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor ORDA [2029/2009] Ordin nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului National de
Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit in ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor [40/2009] Decizie nr. 33/2008 privind examinarea recursului in interesul legii, cu privire la admisibilitatea actiunii in revendicare, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si
Justitie, intemeiata pe dispozitiile dreptului comun, avand ca obiect revendicarea imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, formulata dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001 [33/2008] Ordin nr. 35/2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.
219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica [35/2009] Ordin nr. 38/2009 privind organizarea si functionarea Politiei Fitosanitare [38/2009] Legea bugetului de Stat pe anul 2009 [18/2009] HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu. Hotarare privind Garda
Nationala de Mediu [112/2009] HG nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor. Hotarare privind Autoritatea Nationala a Vamilor [110/2009] Ordin nr. 20/2009 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare si analizare a probelor de control doping [20/2009] OUG nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice [9/2009] HG nr. 568/2002 privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara [586/2002 - republicare 2009] OUG nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului [15/2009] Ordin nr. 3110/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului Limbii Romane [3110/2009] Ordin nr. 9/2009 privind conditiile in care se suporta de catre unitate sumele necesare asigurarii
asistentei juridice a politistului pentru fapte savarsite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atributiitor de serviciu [9/2009] HG nr. 264/2009 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2009 [264/2009] Ordin nr. 433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale [433/2009] HG nr.
268/2009 privind modificarea dispozitiilor unor acte normative [268/2009] Legea nr. 34/2009 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2009 [34/2009] Ordin nr. 299/2009 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie
sesiunea 22 martie 2009, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 171/2009 [299/2009] Legea nr. 39/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale [39/2009] Lege nr. 41/2009 pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare [41/2009] HG nr. 280/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei
Nationale a Functionarilor Publici [280/2009] Legea nr. 40/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator [40/2009] Legea nr. 28/2009
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar [28/2009] OUG nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei [26/2009] HG
nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor - ANPC [284/2009] OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala. Ordonanta de urgenta nr. 28/2009 [284/2009] OUG nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare [23/2009] OUG nr. 14/2007
republicata 2009 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a Statului [14/2007 republicata 2009] Ordin nr. 302/2009 pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife aeroportuare a aeronavelor civile care executa zboruri-scoala [302/2009] Ordin nr. 594/2009 pentru modificarea
Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor [594/2009] Legea nr. 29/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2008 privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare [29/2009] OUG nr.
31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar [31/2009] OUG nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta [32/2009] Legea nr. 244/2009 privind aprobarea OUG nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din
Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta [244/2009] HG nr. 353/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului National de Informatii in Academia Nationala de Informatii, in subordinea Serviciului Roman de Informatii
[353/2009] HG nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1660/2006 [370/2009] Ordin nr. 614/2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete. Acciza tigari [614/2009] OG nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare [3/2009] Ordin nr. 529/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind
organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 [529/2009] OUG nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei [270/2009] OUG
nr.50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene [50/2006] Legea nr. 60/2009 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane [60/2009] Legea nr. 77/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene [77/2009] Legea nr. 61/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea
tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania [60/2009] Ordin nr. 192/2009 privind producerea bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare [192/2009] HG nr. 1089/2006, hotarare privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea si functionarea Operei Nationale din
Bucuresti [1089/2006, consolidata 2009] HG nr. 376/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1089/2006 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea si functionarea Operei Nationale din Bucuresti [376/2009] Legea nr. 52/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale
[52/2009] Ordin nr. 962/2009 pentru modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiliei nr. 710/C/1995, si a Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor
vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiliei nr. 2263/C/2007 [962/2009] OUG nr. 30/2009 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apa grea in vederea punerii in functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viata a
unitatilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrica Cernavoda [30/2009] Legea nr. 71/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar [71/2009] OG nr. 32/1995 privind timbrul judiciar [32/1995 consolidata 2009] OUG nr. 35/2009 privind
reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar [35/2009] Ordin nr. 2115/2009 pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plata a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, aprobate
prin Ordinul ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national nr. 2029/2009 [2115/2009] Legea nr. 88/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente [88/2009] Legea nr. 94/2009 privind auditul de
securitate in domeniul aviatiei civile [94/2009] Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol [98/2009] Legea nr. 38/2009 privind aprobarea OUG nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor
[38/2009] Ordin nr. 847/2009 pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5465/2007 [847/2009] Lege nr. 55/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte
normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si nivelul salariului de baza minim brut pe tara si al stabilirii masurilor de aplicare a unor regulamente comunitare [55/2009] OUG nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 [36/2009] Legea nr.
37/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara si a Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice [37/2009] Hotarare nr.
50/2009 privind aprobarea Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finantare si garantare in numele si in contul statului [50/2009] Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunii acestora [122/1996 republicata 2009] OUG nr. 37/2009 privind unele masuri de
imbunatatire a activitatii administratiei publice [37/2009] Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare [93/2009] Legea nr. 62/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si
furnizarea de bunuri si servicii [62/2009] Hotarare nr. 597/2009 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea CSM nr. 185/2007 [597/2009] OUG nr. 38/2009 pentru modificarea art. 39 alin.
(2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale [38/2009] Ordin nr. 97/2009 privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentand contributie datorata fondurilor de pensii administrate
privat [97/2009] Lege nr. 96/2009 pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic in cinci limbi al Conventiei privind aviatia civila internationala (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si a Protocolului privind un amendament la Conventia privind aviatia civila internationala, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si,
respectiv, a Protocolului privind textul autentic in sase limbi al Conventiei privind aviatia civila internationala (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, si a Protocolului privind un amendament la Conventia privind aviatia civila internationala, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998 [96/2009] Hotarare nr. 632/2009 pentru modificarea
si completarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 [632/2009] HG nr. 458/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 368/1998 privind infiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C. [458/2009] Legea nr.
117/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul pentru salarizarea clerului [117/2009] OUG nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic [40/2009] Legea nr. 118/2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul Justitiei [118/2009] OUG nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009 [41/2009] Legea nr. 119/2009 privind aprobarea OUG nr.
167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invatamantul universitar de doctorat [119/2009] Ordin nr. 535/2009 privind efectuarea controlului respectarii reglementarilor specifice domeniului
transporturilor rutiere de catre operatorii de transport rutier / intreprinderi prin echipaje comune de control formate din inspectori de trafic ai Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si personalul cu atributii de control al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. [535/2009] Ordin nr. 24/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2009 si a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2009 [24/2009] Hotarare nr. 633/2009 pentru
modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007 [633/2009] Hotarare nr. 634/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea
concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007 [634/2009] Ordin nr. 239/2009 privind interdictia pescuitului in timpul noptii [239/2009] Legea nr. 135/2009 privind aprobarea OUG nr. 92/2008
privind statutul functionarului public denumit manager public [135/2009] Ordin nr. 3671/2009 privind aprobarea Calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2009 pentru elevii de clasa a XIIa participanti la loturile olimpice [3671/2009] Legea nr. 122/2009 privind aprobarea OUG nr. 150/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006
privind prevenirea si combaterea dopajului in sport [122/2009] Ordin nr. 556/2009 privind modificarea art. 28 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar [122/2009] Ordin nr. 847/2009 pentru modificarea
si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta [847/2009] Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice [16/2000, republicata 2009] HG nr. 495/2009 pentru stabilirea
nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, diferentiat in functie de tipul proiectului de investitii [495/2009] HG nr. 516/2009 pentru modificarea HG nr. 839/2006
privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil [516/2009] Hotarare nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar [140/2009] Hotarare nr. 727/2009 pentru
modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 193/2006 [727/2009] Ordin nr. 287/2009 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2009 - 14 mai 2010 [287/2009] Legea nr. 157/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor
electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere [157/2009] Legea nr. 172/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar [172/2009] OUG nr. 42/2009 modificarea Codului de procedura civila [42/2009] Legea nr. 125/2009 privind
aprobarea OUG nr. 130/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei [125/2009] Ordin nr. 619/2009 privind repartizarea biletelor de odihna
[619/2009] Legea nr. 161/2009 pentru aprobarea OUG nr. 118/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nvelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata [161/2009] Ordin nr. 544/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului
transporturilor nr. 1447/2009 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara [544/2009] Ordin nr. 3765/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare si a Calendarului admiterii in invatamantul
liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010 [3765/2009] Legea nr. 163/2009 privind aprobarea OUG nr. 39/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin [163/2009] Ordin nr. 6/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre
femei si barbati in ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurarilor si furnizarea de servicii in domeniul asigurarilor [6/2009] Ordin nr. 4042/2009 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr.
5743/2008 [4042/2009] OUG nr. 43/2009 pentru modificarea OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja [43/2009] OUG nr. 44/2009 pentru durata unor contracte de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte [44/2009] Legea nr. 171/2009 privind aprobarea OUG nr. 147/2008
pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 [171/2009] Lege nr. 178/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara [178/2009] Legea nr. 175/2009 pentru modificarea alin (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii [175/2009] Legea nr. 177/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare [177/2009] Lege nr. 170/2009 privind aprobarea OUG nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul
functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor [170/2009] Regulament nr. 8/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare [8/2009] Hotarare nr. 9/2009 privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei
Consultantilor Fiscali pentru anul 2009 [9/2009] Lege nr. 162/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor [162/2009] Lege nr. 127/2009 privind aprobarea OUG nr. 38/2008 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului [127/2009] Legislatie Uniunea Europeana, Europa, International Conventie europeana pentru protectia animalelor de companie [2003] Legea nr. 356/2005 pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistenta judiciara, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977 [356/2005]
Declaratie a Parlamentului Romaniei privind proclamarea unilaterala a independentei provinciei Kosovo, declaratia nr. 1 din 18 februarie 2008 [1/2008] Lege nr. 111/2008 pentru ratificarea Tratatului de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2007 Lege nr. 112/2008 pentru ratificarea
Protocolului, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2007, la Tratatul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind asistenta judiciara in materie penala, semnat la Washington la 26 mai 1999 Ordin nr. 880/2008 privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale [880/2008] Ordin nr. 691/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
inregistrarea si identificarea operatorilor economici stabiliti in Romania [691/2009] OUG 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria
[10/2013] Legea 27/2013 privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2011 si la Bruxelles la 27 decembrie 2011, si a celui de-al doilea Memorandum suplimentar de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 22 iunie
2012 si la Bruxelles la 29 iunie 2012 [27/2013] HG 109/2013 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006 [109/2013] Legea 310/2013 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea in domeniul protectiei martorilor, adoptat la Stirin, Republica Ceha, la 24 mai 2012, semnat de Romania la Stirin,
Republica Ceha, la aceeasi data. Lege nr. 310/2013 [310/2013] Diverse Hotarari CEDO Ordin nr. 56/2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu in Romania [56/2008] Ordin nr. 125/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare [125/2008] Ordin nr. 713/2009 pentru
modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere [713/2009] Hotarare nr. 38/2009 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr.
387/2005 [38/2009] Decizie nr. 50/2009 pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual [50/2009] OUG nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar, ordonanta de urgenta nr. 4/2009 [4/2009] Ordin nr. 2029/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plata a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor ORDA [2029/2009] Ordin nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului National de
Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit in ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor [40/2009] Decizie nr. 33/2008 privind examinarea recursului in interesul legii, cu privire la admisibilitatea actiunii in revendicare, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si
Justitie, intemeiata pe dispozitiile dreptului comun, avand ca obiect revendicarea imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, formulata dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001 [33/2008] Ordin nr. 35/2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.
219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica [35/2009] Ordin nr. 38/2009 privind organizarea si functionarea Politiei Fitosanitare [38/2009] Legea bugetului de Stat pe anul 2009 [18/2009] HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu. Hotarare privind Garda
Nationala de Mediu [112/2009] HG nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor. Hotarare privind Autoritatea Nationala a Vamilor [110/2009] Ordin nr. 20/2009 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare si analizare a probelor de control doping [20/2009] OUG nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice [9/2009] HG nr. 568/2002 privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara [586/2002 - republicare 2009] OUG nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului [15/2009] Ordin nr. 3110/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului Limbii Romane [3110/2009] Ordin nr. 9/2009 privind conditiile in care se suporta de catre unitate sumele necesare asigurarii
asistentei juridice a politistului pentru fapte savarsite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atributiitor de serviciu [9/2009] HG nr. 264/2009 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2009 [264/2009] Ordin nr. 433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale [433/2009] HG nr.
268/2009 privind modificarea dispozitiilor unor acte normative [268/2009] Legea nr. 34/2009 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2009 [34/2009] Ordin nr. 299/2009 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie
sesiunea 22 martie 2009, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 171/2009 [299/2009] Legea nr. 39/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale [39/2009] Lege nr. 41/2009 pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare [41/2009] HG nr. 280/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei
Nationale a Functionarilor Publici [280/2009] Legea nr. 40/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator [40/2009] Legea nr. 28/2009
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar [28/2009] OUG nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei [26/2009] HG
nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor - ANPC [284/2009] OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala. Ordonanta de urgenta nr. 28/2009 [284/2009] OUG nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare [23/2009] OUG nr. 14/2007
republicata 2009 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a Statului [14/2007 republicata 2009] Ordin nr. 302/2009 pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife aeroportuare a aeronavelor civile care executa zboruri-scoala [302/2009] Ordin nr. 594/2009 pentru modificarea
Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor [594/2009] Legea nr. 29/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2008 privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare [29/2009] OUG nr.
31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar [31/2009] OUG nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta [32/2009] Legea nr. 244/2009 privind aprobarea OUG nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din
Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta [244/2009] HG nr. 353/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului National de Informatii in Academia Nationala de Informatii, in subordinea Serviciului Roman de Informatii
[353/2009] HG nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1660/2006 [370/2009] Ordin nr. 614/2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete. Acciza tigari [614/2009] OG nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare [3/2009] Ordin nr. 529/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind
organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 [529/2009] OUG nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei [270/2009] OUG
nr.50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene [50/2006] Legea nr. 60/2009 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane [60/2009] Legea nr. 77/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene [77/2009] Legea nr. 61/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea
tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania [60/2009] Ordin nr. 192/2009 privind producerea bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare [192/2009] HG nr. 1089/2006, hotarare privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea si functionarea Operei Nationale din
Bucuresti [1089/2006, consolidata 2009] HG nr. 376/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1089/2006 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea si functionarea Operei Nationale din Bucuresti [376/2009] Legea nr. 52/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale
[52/2009] Ordin nr. 962/2009 pentru modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiliei nr. 710/C/1995, si a Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor
vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiliei nr. 2263/C/2007 [962/2009] OUG nr. 30/2009 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apa grea in vederea punerii in functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viata a
unitatilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrica Cernavoda [30/2009] Legea nr. 71/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar [71/2009] OG nr. 32/1995 privind timbrul judiciar [32/1995 consolidata 2009] OUG nr. 35/2009 privind
reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar [35/2009] Ordin nr. 2115/2009 pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plata a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, aprobate
prin Ordinul ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national nr. 2029/2009 [2115/2009] Legea nr. 88/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente [88/2009] Legea nr. 94/2009 privind auditul de
securitate in domeniul aviatiei civile [94/2009] Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol [98/2009] Legea nr. 38/2009 privind aprobarea OUG nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor
[38/2009] Ordin nr. 847/2009 pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5465/2007 [847/2009] Lege nr. 55/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte
normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si nivelul salariului de baza minim brut pe tara si al stabilirii masurilor de aplicare a unor regulamente comunitare [55/2009] OUG nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 [36/2009] Legea nr.
37/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara si a Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice [37/2009] Hotarare nr.
50/2009 privind aprobarea Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finantare si garantare in numele si in contul statului [50/2009] Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunii acestora [122/1996 republicata 2009] OUG nr. 37/2009 privind unele masuri de
imbunatatire a activitatii administratiei publice [37/2009] Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare [93/2009] Legea nr. 62/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si
furnizarea de bunuri si servicii [62/2009] Hotarare nr. 597/2009 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea CSM nr. 185/2007 [597/2009] OUG nr. 38/2009 pentru modificarea art. 39 alin.
(2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale [38/2009] Ordin nr. 97/2009 privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentand contributie datorata fondurilor de pensii administrate
privat [97/2009] Lege nr. 96/2009 pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic in cinci limbi al Conventiei privind aviatia civila internationala (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si a Protocolului privind un amendament la Conventia privind aviatia civila internationala, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si,
respectiv, a Protocolului privind textul autentic in sase limbi al Conventiei privind aviatia civila internationala (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, si a Protocolului privind un amendament la Conventia privind aviatia civila internationala, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998 [96/2009] Hotarare nr. 632/2009 pentru modificarea
si completarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 [632/2009] HG nr. 458/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 368/1998 privind infiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C. [458/2009] Legea nr.
117/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul pentru salarizarea clerului [117/2009] OUG nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic [40/2009] Legea nr. 118/2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul Justitiei [118/2009] OUG nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009 [41/2009] Legea nr. 119/2009 privind aprobarea OUG nr.
167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invatamantul universitar de doctorat [119/2009] Ordin nr. 535/2009 privind efectuarea controlului respectarii reglementarilor specifice domeniului
transporturilor rutiere de catre operatorii de transport rutier / intreprinderi prin echipaje comune de control formate din inspectori de trafic ai Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si personalul cu atributii de control al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. [535/2009] Ordin nr. 24/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2009 si a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2009 [24/2009] Hotarare nr. 633/2009 pentru
modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007 [633/2009] Hotarare nr. 634/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea
concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007 [634/2009] Ordin nr. 239/2009 privind interdictia pescuitului in timpul noptii [239/2009] Legea nr. 135/2009 privind aprobarea OUG nr. 92/2008
privind statutul functionarului public denumit manager public [135/2009] Ordin nr. 3671/2009 privind aprobarea Calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2009 pentru elevii de clasa a XIIa participanti la loturile olimpice [3671/2009] Legea nr. 122/2009 privind aprobarea OUG nr. 150/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006
privind prevenirea si combaterea dopajului in sport [122/2009] Ordin nr. 556/2009 privind modificarea art. 28 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar [122/2009] Ordin nr. 847/2009 pentru modificarea
si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta [847/2009] Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice [16/2000, republicata 2009] HG nr. 495/2009 pentru stabilirea
nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, diferentiat in functie de tipul proiectului de investitii [495/2009] HG nr. 516/2009 pentru modificarea HG nr. 839/2006
privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil [516/2009] Hotarare nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar [140/2009] Hotarare nr. 727/2009 pentru
modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 193/2006 [727/2009] Ordin nr. 287/2009 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2009 - 14 mai 2010 [287/2009] Legea nr. 157/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor
electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere [157/2009] Legea nr. 172/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar [172/2009] OUG nr. 42/2009 modificarea Codului de procedura civila [42/2009] Legea nr. 125/2009 privind
aprobarea OUG nr. 130/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei [125/2009] Ordin nr. 619/2009 privind repartizarea biletelor de odihna
[619/2009] Legea nr. 161/2009 pentru aprobarea OUG nr. 118/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nvelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata [161/2009] Ordin nr. 544/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului
transporturilor nr. 1447/2009 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara [544/2009] Ordin nr. 3765/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare si a Calendarului admiterii in invatamantul
liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010 [3765/2009] Legea nr. 163/2009 privind aprobarea OUG nr. 39/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin [163/2009] Ordin nr. 6/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre
femei si barbati in ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurarilor si furnizarea de servicii in domeniul asigurarilor [6/2009] Ordin nr. 4042/2009 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr.
5743/2008 [4042/2009] OUG nr. 43/2009 pentru modificarea OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja [43/2009] OUG nr. 44/2009 pentru durata unor contracte de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte [44/2009] Legea nr. 171/2009 privind aprobarea OUG nr. 147/2008
pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 [171/2009] Lege nr. 178/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara [178/2009] Legea nr. 175/2009 pentru modificarea alin (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii [175/2009] Legea nr. 177/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare [177/2009] Lege nr. 170/2009 privind aprobarea OUG nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul
functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor [170/2009] Regulament nr. 8/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare [8/2009] Hotarare nr. 9/2009 privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei
Consultantilor Fiscali pentru anul 2009 [9/2009] Lege nr. 162/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor [162/2009] Lege nr. 127/2009 privind aprobarea OUG nr. 38/2008 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului [127/2009] Ordin nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala [613/2009] OUG nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale. Ordonanta de urgenta
46/2009 [46/2009] OUG nr. 47/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA [47/2009] Decizie nr. 69/2009 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturile
patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe inregistrari audiovizuale [69/2009] OUG nr. 48/2009 privind modificarea si completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat [48/2009] HG nr. 594/2009 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului
financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de liceu [594/2009] Ordin nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare,
precum si a modelului si continutului acestora [673/2009] HG nr. 629/2009 pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost si
persoanelor victime ale violentei in familie si a finantarii acestor programe [629/2009] HG nr. 630/2009 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1850/2006 [630/2009] HG nr. 638/2009
pentru aprobarea preluarii de catre Ministerul Apararii Nationale al Romaniei a presedintiei Initiativei South Caucasus and Moldova Clearing House (SCMCH), in cursul anului 2009 [638/2009] Legea nr. 184/2009 privind aprobarea OUG nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au
contribuit la victoria Revolutiei ramane din decembrie 1989 nr. 341/2004 [184/2009] Legea nr. 174/2009 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare
[174/2009] Lege nr. 139/2009 privind aprobarea OUG nr. 119/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza [139/2009] Legea nr. 136/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a
Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national [136/2009] Ordin nr. 357/2009 pentru reglementarea unitara a unor tarife cu caracter nefiscal prevazute in diferite acte normative [357/2009] Lege nr. 193/2009 pentru aprobarea OUG nr. 193/2008 privind modificarea si completarea art. 37 si 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
[193/2009] Lege nr. 195/2009 privind m,odificarea art. 453 alin 1 lit. a) din Codul de procedura penala [195/2009] Lege nr. 189/2009 pentru aprobarea OUG nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta [189/2009] Decizie nr. 604/2009 pentru modificarea si completarea
Deciziei nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual [604/2009] Ordin nr. 1499/2009 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia [1499/2009] OUG nr. 56/2009 pentru completarea
Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Ordonanta de urgenta nr. 56/2009 [56/2009] Decizie nr. 379/2009 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel
european [379/2009] Lege nr. 145/2009 pentru aprobarea OUG nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar [145/2009] Ordin nr. 1233/2009 privind stabilirea domeniilor prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionari publici care ocupa functii publice generale de conducere si
executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora [1233/2009] Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania [109/2005, republicata 2009] Ordin nr. 1323/2009 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in
domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii [1323/2009] HG nr. 651/2009 privind modificarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autoritatii Nationale pentru Tineret in domeniul activitatii de tineret, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 259/2006 [651/2009] Lege nr. 209/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale [651/2009] Lege nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici [651/2009] Lege nr. 201/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civila [201/2009] Lege nr. 224/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei [224/2009] Hotarare nr. 869/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului
National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 [869/2009] Lege nr. 207/2009 privind aprobarea OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap [207/2009] OUG nr. 54/2009 privind stabilirea unor masuri
temporare in domeniul gazelor naturale [54/2009] HG nr. 680/2009 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, pentru pensionari [680/2009] Lege nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii
copilului [239/2009] Lege nr. 240/2009 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului [240/2009] Lege nr. 226/2009 a organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania [226/2009] Ordin nr. 461/2009 pentru aprobarea Strategiei nationale privind implementarea serviciului
universal in sectorul comunicatiilor electronice [461/2009] Lege nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 [221/2009] OUG nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa. Ordonanta de urgenta nr.
60/2009 [60/2009] HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 717/2009 [717/2009] OUG nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii [69/2009] Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la
retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicata [304/2003, republicata 2008] Ordin nr. 719/2009 privind organizarea unei linii de garda in specialitatea epidemiologie la institutele de sanatate publica [719/2009] OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar [71/2009] Lege nr. 217/2009 pentru aprobarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale [217/2009] Ordin nr. 34/2009 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate in exploatatiile de crestere a bovinelor [34/2009] Lege nr. 238/2009 privind
reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice [238/2009] Ordin nr. 715/2009 privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregatirii in
vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist [715/2009] Decizie nr. 134/2009 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nr. 36/2008 privind comisionul si tarifele care se percep de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de
Asigurari Sociale si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor din sistemul public de pensii [134/2009] Ordin nr. 370/2009 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 763/2008 pentru aprobarea continutului, modelului si
procedurii de inscriere in Registrul national al asociatiilor de proprietari de paduri [370/2009] Ordin nr. 774/2009 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, pentru pensionari [774/2009] OUG nr.22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru
Administrare si Reglementare in Comunicatii [22/2009] HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice. Hotarare nr. 709/2009 [709/2009] Ordin nr. 656/2009 privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru imbunatatirea administrarii serviciilor medicale acordate cetatenilor migranti in statele membre ale Uniunii

Europene si Spatiului Economic European [656/2009] OUG nr. 78/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate [78/2009] Ordin nr. 2168/2009 pentru prorogarea termenului de 1 iulie 2009, stabilit pentru administrarea contribuabililor
mijlocii si a marilor contribuabili [2168/2009] OUG nr. 81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre [81/2009] OUG nr. 88/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii [88/2009] OUG nr.
87/2009 privind modificarea OUG nr. 94/2008 pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie [87/2009] OUG nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare [92/2009] HG nr.
685/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor [685/2009] OUG nr. 90/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice. Ordonanta de urgenta nr. 90/2009 [90/2009] OUG nr. 85/2009 pentru modificarea OUG nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale [85/2009] Lege nr.
236/2009 pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 [236/2009] Lege nr. 243/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, pentru modificarea OG nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice
comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea OG nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice [243/2009] Legea nr. 250/2009 privind aprobarea OUG nr. 83/2008 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995 [250/2009] Ordin nr. 354/2009 pentru
completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 239/2009 privind interdictia pescuitului in timpul noptii [354/2009] Ordin nr. 1589/2009 pentru completarea Ordinului ministrului justitiei si Libertatilor cetatenesti nr. 18/C/2009 privind criteriile pentru avansarea functionarilor publici cu statut special intr-o functie
imediat superioara la aceeasi pozitie din statul de organizare si functionare [1589/2009] Hotarare nr. 1/2009 privind completarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti [1/2009] HG nr. 759/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 1470/2007 [759/2009] OG nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sanctionarea contraventiilor prevazute de art. 14 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale [6/2009] Legea nr. 274/2009 privind infiintarea
Universitatii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti [274/2009] Lege nr. 247/2009 pentru aprobarea OUG nr. 43/2007 privind introducerea deliberata in mediu si introducerea pe piata a organismelor modificate genetic [247/2009] Ordin nr. 130/2009 privind desemnarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor membre ale Grupului
Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat si pentru stabilirea procedurii de comunicare a datelor referitoare la stadiul indeplinirii angajamentelor asumate prin documentele de implementare [130/2009] Lege nr. 260/2009 pentru aprobarea OUG nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul
cheltuielilor de personal in sectorul bugetar [260/2009] Lege nr 276/2009 privind aprobarea OUG nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru [276/2009] Lege nr. 264/2009 privind aprobarea OUG nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei
circulatii a cetatenilor romani in strainatate [264/2009] Lege nr. 270/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului [270/2009] HG nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru
operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa tribunale [684/2009] Legea nr. 266/2009 pentru modificarea si completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998 [266/2009] Ordin nr. 146/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, nr. 389/2004 privind
organizarea si functionarea Registrului National al Armelor [146/2009] Lege nr. 272/3009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor [272/2009] HG nr. 770/2009 pentru modificarea si completarea HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri
divizibile pe drumurile publice din Romania [770/2009] HG nr. 802/2009 privind realizarea de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, �n colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de
comunicatii de arie extinsa [802/2009] Ordin nr. 465/2009 privind modificarea si completarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si
al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate [465/2009] Ordin nr. 9/2009 pentru modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 20/2008 [9/2009]
Hotarare nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autoritatii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare [87/2009] HG nr. 840/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea
normelor de implementare a programului Prima casa [840/2009] Ordin nr. 1982/2009 pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005 [1982/2009] HG nr. 760/2009 privind infiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem
Hematopoietice [760/2009] Circulara nr. 30/2009 privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala [30/2009] Circulara nr. 29/2009 privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta [29/2009] Legea nr. 289/2009 pentru modificarea si completarea OG nr.
78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania [289/2009] Legea nr. 288/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele
rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora [288/2009] HG nr. 867/2009 privind interzicerea muncii periculoase pentru copii [867/2009] Ordin nr. 12/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul/reasiguratorul, al marjei de solvabilitate minime si al
fondului de siguranta [12/2009] Ordin nr. 10/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind Fondul de garantare [10/2009] Regulament nr. 15/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte [15/2009]
Ordin nr. 1456/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor [1456/2009] Decizie nr. 97/2009 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale
operelor muzicale utilizate in cadrul operelor audiovizuale, altele decat videoclipurile muzicale, concertele si inregistrarile audiovizuale continand biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzica [97/2009] Ordin nr. 122/2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009 [122/2009] OG nr. 10/2009 privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a
continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate [10/2009] Ordin nr. 2503/2009 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin imprumuturi a caror rambursare se asigura din alte
surse decat bugetul de stat [2503/2009] HG nr. 827/2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat [827/2009] HG nr. 862/2009 - modificarea si completarea
HG nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National [862/2009] Ordin nr. 2524/2009 privind nivelul
accizei minime pentru tigarete. Acciza tigari [2524/2009] Ordin nr. 2531/2009 privind Procedura de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a unui imprumut din veniturile din privatizare, in situatii exceptionale in care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea platii
compensatiilor aferente depozitelor garantate [2531/2009] Ordin nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale [1438/2009] HG 960/2009 privind structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1000 de tigarete [960/2009] HG 939/2009 pentru modificarea anexei la HG nr.
1102/2008 privind aprobarea Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012. Hotararea 939/2009 [939/2009] Ordin 874/2009 pentru completarea Ordinul ministrului transporturilor nr. 1250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru
activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Romana [874/2009] OG 13/2009 - modificarea si completarea OG nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate [13/2009] HG 917/2009 - modificarea si completarea HG nr. 984/2005 privind
stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor. Hotararea Guvernului nr. 917/2009 [917/2009] Ordin 536/2009 pentru aprobarea Listei raselor de caini admise la vanatoare in Romania [536/2009] OG 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si
implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE [11/2009] OG 21/2009 - modificarea si completarea OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora [21/2009]
OG 16/2009 - modificarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura [16/2009] Ordin nr. 4595/2009 privind aprobarea
criteriilor de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar [4595/2009] Ordin nr. 2572/2009 - modificarea art. 2 din Ordinul nr. 172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxarea inversa [2572/2009] HG 985/2009 privind stabilirea datei alegerilor pentru Presedintele
Romaniei din anul 2009 [985/2009] Ordin 200/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 1777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de vineri, sambata, duminica si de
sarbatoare legala [200/2009] HG 943/2009 privind modificarea si completarea HG nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de invatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea [943/2009] Ordin nr.
17/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale [17/2009] Ordin nr. 57/2009 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale
veterinare [57/2009] OUG 96/2009 - completarea art. 17 din OUG nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor [96/2009] Ordin nr. 56/2009 privind completarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a
activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru
Siguranta Alimentelor nr. 111/2008 [56/2009] Ordin 1104/2009 pentru aprobarea modelului autorizatiei privind activitatile de utilizare in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic [1104/2009] HG 948/2009 privind finantarea finalizarii pregatirii si participarii Romaniei cu unitati si subunitati din Ministerul Apararii Nationale la
stabilizarea Republicii Irak [948/2009] HG 972/2009 - modificarea art. 5 alin. (1) din HG 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare in institutiile militare de invatamant superior din subordinea Ministerului Apararii Nationale [972/2009] OUG 97/2009 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995. Examenul de bacalaureat
[97/2009] HG 968/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala [968/2009] HG 865/2009 pentru modificarea termenului prevazut la art. 1 alinn. (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele masuri de protectie sociala a personalului disponibilizat
din cadrul Regiei Nationale a Padurilor � Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii padurilor catre fostii proprietari [865/2009] HG 997/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Populatie si Dezvoltare [997/2009] HG 907/2009 - aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul
2009, intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor [907/2009] HG 922/2009 - modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 284/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani din strainatate, aprobate prin GH 94/2006.
Hotararea nr. 922/2009 [922/2009] Ordin 208/2009 - modificarea Normelor privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau cu dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute in OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului de interne nr.
407/991/1999 [208/2009] Ordin nr. 841/2009 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate nr. 416/428/2009 [841/2009] Regulament nr. 16/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului [16/2009] Decretul - Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri [118/1990 - republicat 2009] Ordin 216/2009 privind cercetarea penala a personalului din structurile Ministerului Administratiei si Internelor [216/2009] Hotarare 33/2009 pentru modificarea art. 9 din Hotararea Parlamentului
Romaniei nr. 9/2009 privind infiintarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea in fond, in procedura de urgenta, a Codului penal, a Codului de procedura penala, a Codului civil si a Codului de procedura civila [33/2009] OUG 101/2009 referitoare la stabilirea unor masuri privind absolvirea institutiilor de formare profesionala initiala din
Ministerul Administratiei si Internelor [101/2009] Ordin 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. Ordin nr. 222/2009 [222/2009] Ordin 113/2009 pentru modificarea Instructiunilor Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci nr. 108/2002 de aplicare a
OG 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala [113/2009] Ordin 5092/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de
liceu [5092/2009] HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010 [956/2009] Decizie nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate,
grupate si ale societatilor civile medicale [11/2009] Ordin 5202/2009 pentru dreptul studentilor inmatriculati la Universitatea Spiru Haret din Bucuresti in anul I, in perioada 2005-2008, la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa, de a continua studiile la specializari/programe de studii autorizate sa functioneze provizoriu sau
acreditate [5202/2009] Hotarare nr. 34/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale pentru analizarea crizei intervenite in functionarea justitiei [34/2009] Decizie nr. 10/2009 privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din Romania de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial [10/2009] HG 1009/2009 privind rafinarea
stocului de uraniu in concentrate constituit in perioada 1993-2008 [1009/2009] Legea 293/2009 modificarea OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Lege nr. 293/2009 [293/2009] Legea 294/2009 modificarea OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sactiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii. Lege nr. 294/2009 [294/2009]
Legea 298/2009 privind aprobarea OUG nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 [298/2009] Lege 296/2009 completarea art. 1 din OG 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940
pana la 6 martie 1945 din motive etnice [296/2009] HG 1016/2009 modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin HG 1025/2006. Hotararea nr. 1016/2009 [1016/2009] Ordin nr. 5356/2009 programele de studii universitare de
masterat infiintate prin hotarari ale senatelor institutiilor de invatamant superior in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, a Legii nr. 2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, si a OUG 89/2008 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995. Ordin 5356/2009 [5056/2009] OUG 103/2009 modificarea si
completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Ordonanta de urgenta nr. 103/2009 [103/2009] Comunicat nr. 2/2009 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite
la acestea [2/2009] HG 1090/2009 pentru modificarea HG nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeana prin intermediul Facilitatii Schengen si pentru fluxurile de numerar [1090/2009] Ordin nr. 498/2009 privind aprobarea organizarii actiunii de voluntariat in domeniul protectiei consumatorilor [498/2009]
OUG nr. 104/2009 modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta 104/2009 [104/2009] Legea 303/2009 privind aprobarea OUG nr. 11/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Lege nr. 303/2009
[303/2009] Hotarare nr. 12/2009 pentru desemnarea reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente in birourile electorale judetene, in birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si in biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2009 [12/2009] Lege nr.
302/2009 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Legea 302/2009 [302/2009] Lege nr. 305/2009 modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea
tehnologica si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. Lege 305/2009 [305/2009] OUG 106/2009 pentru modificarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice . Ordonanta de urgenta nr. 106/2009
[106/2009] Lege 310/2009 privind aprobarea OUG nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996. Legea nr. 310/2009 [310/2009] Ordin nr. 5132/2009 pentru aprobarea Prevederilor metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice functiei de diriginte [5132/2009] Ordin nr. 624/2009 privind modificarea anexei A
la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate [624/2009] OUG
110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei electrice in sistem centralizat catre populatie. Ordonanta de urgenta nr. 110/2009 [110/2009] OUG 111/2009 pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta nr.
111/2009 [111/2009] OUG 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din OUG nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Ordonanta de urgenta 107/2009 [107/2009] OUG 108/2009 modificarea art. 5 din OUG 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de
stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD. Ordonanta de urgenta nr. 108/2009 [108/2009] Legea 293/2004, Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata 2009 [293/2004 republicata 2009] Hotarare nr. 31/2006 - Regulamentul de organizare si
functionare al serviciilor Camerei Deputatilor, precum si a statului de functii pe anul 2006 republicata 2009 [31/2006 republicata 2009] Legea 312/2009 pentru aprobarea OUG nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare [312/2009] Legea 319/2009 pentru instituirea Zilei Mamei si a Zilei Tatalui. Legea nr. 319/2009 [319/2009]
HG 1012/2009 pentru modificarea si completarea HG nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune. Hotarare nr. 1012/2009 [1012/2009] HG 1210/2009 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura. Hotararea nr. 1210/2009 [1210/2009]
HG 1189/2009 privind organizarea, functionarea si atributiile Centrului National de Combatere a Bolilor si ale structurilor din componenta acestuia. Hotararea nr. 1189/2009 [1189/2009] Legea 313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane. Lege nr. 313/2009
[313/2009] HG 1209/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1626/2008 privind aprobarea activitatii pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal in anul 2009, a cuantumului sprijinului financiar, precum si a sumei totale alocate acestei activitati. Hotararea nr 1209/2009 [1209/2009] Ordin nr. 216/2009
privind stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru judecatori, procurori, personalul asimilat acestora, detasati in strainatate pentru actiuni in interesul serviciului [216/2009] Decizia 239/2009 privind modificarea si completarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012
pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 58/2009. Decizie nr. 239/2009 [239/2009] OG 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza,
republicata 2009 [22/2009] Legea 314/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii [314/2009] Ordin nr. 5394/2009 pentru
modificarea Ordinului nr. 3628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de master evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior [5394/2009] Legea 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Lege nr. 321/2009 [321/2009] Ordin nr. 468/2009 privind aprobarea Instructiunilor pentru
aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap [468/2009] Lege 323/2009 pentru aprobarea OUG nr. 97/2008 privind modificarea si completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea legii nr. 67/2004
pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali [323/2009] Ordin nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap, precum si a nivelului contributiei lunare de
intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustinatorii acestora [467/2009] Lege 324/2009 pentru aprobarea OUG nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale [324/2009] Decret 1507/2009 pentru organizarea unui referendum national [1507/2009] Decizie nr. 36/2009 privind stabilirea
formei, dimensiunilor si a continutului firmei cabinetelor medico-dentare [36/2009] Ordin nr. 112/2009 pentru constituirea in cadrul Ministerului Apararii Nationale a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul civil din armata
[112/2009] Legea 318/2009 ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabila relatiilor de munca, securitate sociala si securitate si sanatate in munca legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontiera intre cele doua tari, peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin, semnat la
Bucuresti la 25 iulie 2008 si la Sofia la 26 august 2008 [318/2009] Legea 320/2009 modificarea OUG nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii
[320/2009] Lege 325/2009 pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 [325/2009] Ordin nr. 640/2009 modificarea si completarea Ordinului nr. 732/2005 privind aprobarea Listei denumirilor de origine controlata (DOC) pentru vinurile linistite, admise pentru utilizare in Romania, a Listei denumirilor de origine controlata
(DOC) pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare in Romania, a Listei indicatiilor geografice pentru vinurile linistite, admise pentru utilizare in Romania, a Listei indicatiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare in Romania si a Listei mentiunilor traditionale ale vinurilor, admise pentru utilizare in Romania [640/2009]
Ordin nr. 2941/2009 modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimiestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul nr. 629/2009 [2941/2009] HG nr. 1246/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Locuintei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009 [1246/2009] Ordin 2910/2009 modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995 [2910/2009] Hotarare nr.
1788/2009 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 [1788/2009] Hotarare nr. 1789/2009 pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistratasistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007 [1789/2009] Ordin 2911/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale [2911/2009] Hotarare nr 3/2009 privind posibilitatea folosirii titlului de
calatorie pentru exercitarea dreptului de vot - interpretarea dispozitiilor art. 1^1 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare [3/2009] HG 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale taiate, ucise sau altfel afectate in
vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor [1214/2009] Decizie nr. 911/2009 privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului national din data de 22 noiembrie 2009 [911/2009] Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata 2009 [119/1996 republicata 2009] Legea nr.
152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata 2009 [152/1998 republicata 2009] Ordin nr. 644/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor de teren cu destinatie agricola ce se atribuie direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 354/2005, aprobate
prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 804/2005 [644/2009] Decizie nr. 117/2009 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publica a operelor muzicale in concerte si spectacole [117/2009] Ordin nr. 570/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind
regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice [570/2009] Ordin nr. 1607/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor
si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa [1607/2009] Ordin nr. 1918/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de catre agentii economici cu activitate industriala [1918/2009] HG nr.
1287/2009 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor nationale pentru arte [1287/2009] Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si
Fondul Monetar International. Lege nr. 329/2009 [329/2009] Lege cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Lege-cadru 330/2009 [330/2009] Ordin nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene [3055/2009] Ordin nr. 2943/2009 pentru modificarea si
completarea Ordinului nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal [2943/2009] Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata 2009 [346/2002 republicata 2009] Lege nr. 341/2009 pentru
completarea art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului [341/2009] Lege nr. 334/2009 privind aprobarea OUG nr. 65/2009 pentru modificarea OG nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare
[334/2009] Legea 332/2009 pentru aprobarea OUG nr. 54/2009 privind stabilirea unor masuri temporare in domeniul gazelor naturale [332/2009] Legea nr. 335/2009 privind respingerea OUG nr. 208/2009 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule [335/2009] Lege 345/2009 - modificarea si completarea art. 36 din
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul [345/2009] Lege 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 � Codul muncii [331/2009] Lege 343/2009 privind aprobarea OUG 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal [343/2009] Lege 354/2009 privind
aprobarea OUG nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991. Legea nr. 354/2009 [354/2009] Lege nr. 351/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutat), si Institutul de Credit pentru Reconstructie �Frankfurt pe Main (KfW)
(Imprumutator) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucuresti la 31 iulie 2008 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finantarea Proiectului Promovarea intreprinderilor mici si mijlocii (etapa a 4-a) [351/2009] HG 1338/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului
de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte [1338/2009] Lege nr. 340/2009 privind formularea de catre Romania a unei declaratii in baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana. Legea 340/2009 [340/2009] Lege 358/2009 privind
aprobarea OUG nr. 106/2009 pentru modificarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice. Legea nr. 358/2009 [358/2009] Ordin nr. 1673/2009 privind modificarea si completarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care
comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)�e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1378/2009 [1673/2009] HG nr. 1362/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 12 din Hotararea Guvernului nr.
1.946/2004 privind conditiile in baza carora functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare are dreptul la concedii de odihna, concedii de studii, invoiri platite si concedii fara plata, bilete de odihna, tratament si recuperare [1362/2009] Lege nr. 359/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap [359/2009] Lege nr. 363/2009 privind aprobarea OUG 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare [363/2009] Legea 360/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap [360/2009] Legea 361/2009 privind aprobarea OUG nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului [361/2009] Legea 362/2009 pentru aprobarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta [362/2009] HG nr. 1375/2009 privind reorganizarea Comisiei Nationale de Prognoza [1375/2009] HG nr. 1367/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date [1367/2009] HG nr. 1372/2009
privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc [1372/2009] Lege nr. 355/2009 privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi [355/2009] HG nr. 1385/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii
Nationale pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului [1385/2009] Ordin nr. 1665/2009 pentru completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2311/2007 privind conditiile de delegare a competentei de efectuare a inspectiei fiscale altui organ de inspectie fiscala [1665/2009] Legea 368/2009 pentru aprobarea OUG nr. 60/2009 privind unele
masuri in vederea implementarii programului Prima casa [368/2009] HG nr. 1456/2009 pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din HG nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 [1456/2009] Ordin nr. 3215/2009
pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 2116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica [3215/2009] HG nr. 1394/2009 pentru modificarea HG nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping
[1394/2009] Legea 374/2009 privind aprobarea OUG nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din OG nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor [374/2009] HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania [1326/2009] HG nr. 1409/2009 privind stabilirea numarului maxim de
posturi pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale [1409/2009] HG nr. 1405/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si
a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobate prin HG nr. 1350/2006 [1405/2009] HG 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei [1412/2009] Ordin nr. 3130/2009 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu
statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare [3130/2009] HG nr. 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia [1415/2009] HG nr. 1476/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea
aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar [1476/2009] HG nr. 1413/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de
posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii [1413/2009] HG nr. 1482/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice [1482/2009] HG nr. 1436/2009 pentru modificarea si
completarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului AVAS [1436/2009] HG 1428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei [1428/2009] HG 1502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului
populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011 [1502/2009] Hotarare nr. 9/180/2009 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile [9/180/2009] HG 1431/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine [1431/2009] HG
1420/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii [1420/2009] HG 1516/2009 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii in infrastructura de mediu, care se vor
executa in perioada 2009�2013 pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii [1516/2009] HG 1490/2009 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 si nr. 278/2009, prin care se implementeaza Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor consumatoare de energie si de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului si a directivelor 96/57/CE si 2000/55/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului [1490/2009] Lege nr. 384/2009 privind
aprobarea OUG nr. 97/2009 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995 [384/2009] Ordin nr. 3291/2009 pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 [3291/2009] Regulamentul nr. 7/2006 privind
veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, republicat 2009 [7/2006 republicat 2009] Decizia nr. 20 din 21 septembrie 2009, posibilitatea acordarii si cuantificarii drepturilor banesti reprezentand suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare [20/2009] HG 1541/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului interinstitutional, infiintat pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in Romania a sanctiunilor internationale [1541/2009] Ordin nr. 14/2010 privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar in vederea recalcularii pensiei [14/2010] Ordin nr. 1932/2009 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici [1932/2009] Ordin nr. 13/1010 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscala [13/2010] Hotarare nr. 2223/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind
modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute [2223/2009] Ordin nr. 1850/2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
[1850/2009] Lege 5/2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte [5/2010] HG 29/2010 pentru modificarea si completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa [29/2010]
HG 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale [23/2010] Legea 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante. Lege nr. 9/2010 [9/2010] HG 27/2010 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni [27/2010] Ordin nr. 32/2010 pentru monitorizarea si controlul aplicarii
prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale [32/2010] Ordin nr. 5/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 905/2009 privind infiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se
asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgentelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU) [5/2010] Ordin nr. 14/2010 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale [14/2010] HG 37/2010 pentru modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor [37/2010] Legea 10/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontiera [10/2010] Hotarare nr. 2150/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind
organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor [2150/2009] Ordin nr. M.11/2010 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.64/2008 [11/2010] Ordin nr.
115/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.443/C/2008 privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenita functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare [115/2010] OG 1/2010 privind modificarea termenului pentru infiintarea sectiilor de insolventa. Ordonanta nr. 1/2010
[1/2010] OG nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibil pentru unii operatori economici. Ordonanta nr. 3/2010 [3/2010] OG 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice. Ordonanta nr. 2/2010 [2/2010] Legea nr. 11/2010 bugetului de stat pe anul 2010.
Lege 11/2010 [11/2010] OUG 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 1/2010 [1/2010] Ordin nr. 101/2010 privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal pentru contribuabilii care la 31
decembrie 2009 erau inregistrati ca platitori pe venitul microintreprinderilor [101/2010] Ordin nr. 231/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale [231/2010] OG 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele masuri
financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale [5/2010] OG 11/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile [11/2010] Ordin nr. 55/2010 privind transportul pacientilor care nu se afla in stare critica efectuat de catre serviciile publice de ambulanta [55/2010] OG 13/2010 pentru modificarea si completarea
unor acte normative in domeniul justitiei in vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne [13/2010] OG 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere
pe reteaua de drumuri nationale din Romania [8/2010] Ordin nr. 44/2010 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national [44/2010] Decizie nr. 210/2010 privind principii si reguli de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerile partiale parlamentare, prin intermediul
serviciilor de programe audiovizuale [210/2010] OUG 2/2010 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative [2/2010] Ordin nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor [110/2010] Ordin
nr. 199/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializarilor expertizei tehnice judiciare [199/2010] HG 77/2010 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice [77/2010] Ordin nr. 203/2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului de stat,
ministrul justitiei, nr. 1.322/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si procedura de desfasurare a examenelor de atribuire a calitatii de expert tehnic judiciar si de testare a specialistilor [203/2010] Ordin nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de buna practica farmaceutica [75/2010] Ordin nr. 20/2010 pentru aprobarea
Procedurii de supraveghere, in domeniul de activitate al Ministerului Apararii Nationale, a aplicarii in plan intern a sanctiunilor internationale obligatorii pentru Romania [20/2010] OUG 4/2010 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010. Ordonanta de urgenta nr. 4/2010 [4/2010] Ordin nr. 183/2010 privind constituirea
si atributiile Comisiei fiscale centrale [183/2010] OUG 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope. Ordonanta de urgenta nr.
6/2010 [6/2010] Ordin nr. 433/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate [433/2010] Ordin nr. 27/2010 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2010 [27/2010] HG 79/2010 privind infiintarea Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de
Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei. Hotararea nr. 79/2010 [79/2010] HG 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale [78/2010] HG 119/2010 pentru modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 119/2010 [119/2010] Ordin nr. 2/2010 pentru modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in aplicare prin Ordinul nr. 21/2009 [2/2010]
Hotarare 129/2010 CSM pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 [129/2010] HG 113/2010 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de ONRC si oficiile registrului
comertului de pe langa tribunale. Hotarare nr. 113/2010 [113/2010] Ordin nr. 44/2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate [44/2010] Ordin nr. 47/2010 pentru modificarea Ordinului nr.
620/2005 privind modalitatile de recunoastere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European [47/2010] OUG 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de
munca si diminuarii somajului in anul 2010. Ordonanta de urgenta nr. 13/2010 [13/2010] OUG 12/2010 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania [12/2010] OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele
de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala [7/2010] OUG 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 9/2010 [9/2010] OUG
9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 9/2010 [9/2010] Comunicat 1/2010 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a
depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea [1/2010] OUG 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL. OUG 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale
pentru Locuinte. Ordonanta de urgenta nr. 14/2010 [1/2010] Legea 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Lege nr. 22/2010 [22/2010] Legea 24/2010 pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Lege nr. 24/2010 [24/2010] Legea 29/2010 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant. Lege nr. 29/2010 [29/2010] Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar [26/2010] OUG 16/2010 masuri de eficientizare a activitatii de intretinere a culoarului de frontiera, fasiei de protectie si a semnelor de frontiera
[16/2010] Ordin nr. 60/2010 privind organizarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice [60/2010] Legea 40/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Lege nr.40/2010 [40/2010] Legea 34/2010 pentru completarea art. 7 din
Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii [34/2010] HG 133/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Hotararea nr. 133/2010 [133/2010] Ordin nr. 754/2010 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a
garantiilor acordate de FNGCIMM in numele si in contul statului roman in cadrul programului Prima casa [754/2010] OUG 18/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Ordonanta de Urgenta nr.
18/2010 [18/2010] HG 151/2010 privind aprobarea Programului Renasterea satului romanesc � 10 case pentru specialisti. Hotararea nr. 151/2010 [151/2010] HG 175/2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca,finantate din
instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei [175/2010] Ordin nr. 72/2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor [72/2010] HG 174/2010 privind stabilirea si continutul permiselor de mic trafic de frontiera. Hotararea nr. 174/2010 [174/2010] Ordin nr. 68/2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea,
retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 [68/2010] Ordin nr. 187/2010 privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale
[187/2010] HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii [144/2010] Ordin nr. 798/2010 privind modificarea Ordinului nr. 702/2005 pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tiparire, livrare, difuzare si pastrare a timbrelor fiscale mobile [798/2010] Ordin 183/2010 privind
publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.257(84) a Comitetului Securitatii Maritime din 16 mai 2008 [183/2010] Legea 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national. Lege nr. 56/2010
[56/2010] OUG 20/2010 pentru modificarea art. 1 din OG nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011 [20/2010] Legea 48/2010 privind aprobarea OG 13/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata
populatiei prin sisteme centralizate [48/2010] Legea 52/2010 privind aprobarea OG 21/2009 pentru modificarea si completarea OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora [52/2010]
Legea 51/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari [51/2010] HG 218/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre Romania si Republica Moldova, semnat la Bucuresti a 13
noiembrie 2009. Hotarare nr. 218/2010 [218/2010] OUG 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu [15/2010] Legea 49/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale. Lege nr. 49/2010 [49/2010] Reguli de Procedura Arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International OUG
22/2010 modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de Urgenta nr. 22/2010[22/2010] OUG 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul Romaniei pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale [21/2010] OUG 24/2010 privind implementarea
programului de incurajare a consumului de fructe in scoli. Ordonanta de urgenta 24/2010 [24/2010] Legea 57/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungara, Romania si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009 [57/2010] OUG 25/2010 pentru modificarea
Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania. Ordonanta de Urgenta 25/2010 [25/2010] Legea 65/2010 pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si FMI [65/2010] Legea 67/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 [67/2010] Legea 63/2010 privind aprobarea OUG 43/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate
pe plaja [65/2010] Legea 60/2010 privind aprobarea OUG 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative [60/2010] HG 246/2010 privind numirea guvernatorului si a viceguvernatorului Romaniei in Consiliul Guvernatorilor Bancii pentru Comert si Dezvoltare a
Marii Negre [246/2010] Legea 59/2010 pentru modificarea art. 55 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 [59/2010] Legea 62/2010 privind aprobarea OUG 108/2009 pentru modificarea art. 5 din OUG 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul
Programului SAPARD [62/2010] Legea 66/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice [66/2010] Ordin 85/2010 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor in scoli [85/2010] Ordin nr. 247/2010 pentru stabilirea procedurii de
constituire a garantiilor financiare si de disponibilizare a sumelor, aprobarea modelului certificatului de garantie financiara, precum si stabilirea procedurii de emitere a certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor [247/2010] OUG 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea OUG 79/2008
privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici [27/2010] OUG 28/2010 pentru finantarea, in anul 2010, a Programului Renasterea satului romanesc � 10 case pentru specialisti [28/2010] HG nr. 219/2010 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1361/2006 privind continutul instrumentului de
prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobarii Guvernului [219/2010] OUG 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane [34/2010] OUG 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la
Kyoto [29/2010] Hotarare nr. 9/2010 referitoare la raportul Comisiei parlamentare de ancheta privind situatia sistemelor de irigatii, precum si a altor sectoare de imbunatatiri funciare [9/2010] OUG 35/2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
[35/2010] HG 303/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism [303/2010] HG 296/2010 pentru modificarea pct. 70^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
[296/2010] OUG 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa [30/2010] OUG 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Ordonanta de urgenta
33/2010 [33/2010] Ordin 1298/2010 privind stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat, pentru anul 2010, in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri [1298/2010] Decizia 86/2010 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la
finantare � START [86/2010] Legea 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare [69/2010] Legea 68/2010 pentru aprobarea OUG 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania [68/2010] Legea 71/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 [71/2010]
Grila impozit forfetar 2010. Grila privind impozitul forfetar Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata 2010 [24/2000 republicata 2010] Ordin 866/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 2985/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea
examenului pentru autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizei criminalistice [866/2010] Ordin nr. 344/2010 pentru modificarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 962/2009 [344/2010] Hotarare
nr. 19/2010 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romaniei [19/2010] Legea 74/2010 pentru aprobarea OG nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010
[74/2010] OUG 36/2010 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate [36/2010] HG 389/2010 privind modificarea si completarea art. 19^2 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte [389/2010] Ordin nr. 4/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea activitatii de arhiva la asiguratori, reasiguratori si intermediari in asigurari si/sau in reasigurari [4/2010] HG 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2010�2011. Hotarare
nr. 364/2010 [364/2010] Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate [383/2010] HG 370/2010 privind aprobarea platilor tranzitorii pentru tomate destinate procesarii. Hotararea nr. 370/2010 [370/2010] OUG 32/2010 privind
unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 32/2010 [32/2010] OUG 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 39/2010 [39/2010] OUG 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii.
Ordonanta de Urgenta nr. 41/2010 [41/2010] Hotararea 263/2010 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere [263/2010] HG 329/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatilor in domeniul adoptiei. Hotarare nr. 329/2010 [329/2010] OUG 40/2010 pentru modificarea OUG 152/2005 privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii. Ordonanta de Urgenta nr. 40/2010 [40/2010] Hotarare 12/2010 privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2010 [12/2010] Ordin 24/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2010 privind administrarea speciala a entitatilor autorizate de Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare [24/2010] Ordinul 1032/2010 privind stabilirea ratelor dobanzilor practicate de Trezoreria Statului. Ordin nr. 1032/2010 [1032/2010] Ordin 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare [1786/2010] OUG 42/2010 pentru
reglementarea unor masuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010 [42/2010] Ordin 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale � formulare unice pe tara, fara regim special [428/2010] Legea
75/2010 privind externarea persoanelor decedate, de religie islamica. Lege nr. 75/2010 [75/2010] Legea 77/2010 pentru modificarea OUG 149/2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice [77/2010] HG 426/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la HG 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, insemnelor
distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti. Hotararea nr. 426/2010 [426/2010] Legea 79/2010 pentru completarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala [79/2010] Legea 82/2010 pentru completarea art. 4 alin. (1) din OUG 85/2008 privind stimularea investitiilor. Lege nr. 82/2010
[82/2010] HG 432/2010 privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi. Hotarare nr. 432/2010 [432/2010] Legea 76/2010 privind aprobarea OUG. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 76/2010 [76/2010] Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind
serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate [78/2010] Ordinul 470/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate [470/2010] Ordin
1214/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de executie vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei [1214/2010] OUG 43/2010 pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor
autorizatii/avize/proceduri. Ordonanta de urgenta nr. 43/2010 [43/2010] Legea 84/2010 privind aprobarea OUG 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului. Lege nr. 84/2010 [84/2010] OUG 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat in Constructii � I.S.C. din subordinea Guvernului in
subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. Ordonanta de urgenta 44/2010 [44/2010] Legea 85/2010 pentru modificarea si completarea OUG 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa. Lege nr. 85/2010 [85/2010] Legea 83/2010 modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a
masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal [83/2010] Ordin 108/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare [108/2010] OUG 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG nr. 71/2009 privind
plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar [45/2010] Ordin 727/2010 privind constituirea unei baze de date cu privire la salariile si structura acestora pentru personalul din sectorul bugetar [727/2010] HG 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru
servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara [459/2010] Ordinul 1080/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea
financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta [1080/2010] Legea 91/2010 privind aprobarea OUG nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 91/2010 [91/2010] Lege privind stabilirea unor masuri necesare in vederea restabilirii
echilibrului bugetar - Proiect 27 mai 2010 Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor Proiect 27 mai 2010 - Proiect 27 mai 2010 Legea 94/2010 privind modificarea OUG nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de catre partenerii contractuali [94/2010] Legea

88/2010 privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii [88/2010] OUG 46/2010 privind unele masuri financiare in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 46/2010 [46/2010] Legea 89/2010 pentru aprobarea OUG nr. 93/2009 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii
transporturilor ilicite de marfuri [89/2010] Legea 93/2010 pentru aprobarea OUG nr. 198/2008 privind modificarea si completarea Codului penal. Lege nr. 93/2010 [93/2010] Legea 97/2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil. Lege nr. 97/2010 [97/2010] Legea 84/1998 privind
marcile si indicatiile geografice, republicata 2014 [84/1998 republicata 2014] Ordin 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara in directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor [120/2010] Ordin 1931/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1468/2010 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare [1931/2010] Ordinul 3855/2010 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2010�2011 [3855/2010] Legea 100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate. Lege nr.
100/2010 [100/2010] Legea 106/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national � Sectiunea a IV-a � Reteaua de localitati [106/2010] Legea 101/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea politieneasca
transfrontaliera in materie penala, semnat la Vidin la 19 mai 2009, si a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind infiintarea si functionarea Centrului comun de contact de cooperare politieneasca si vamala, semnat la Vidin la 19 mai 2009 [101/2010] OUG 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte
normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii. Ordonanta de Urgenta 48/2010 [48/2010] HG 507/2010 privind completarea HG 1373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea
cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si pentru modificarea si completarea HG nr. 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici [507/2010] OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.
Ordonanta de Urgenta 50/2010 [50/2010] Decizia 199/2010 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental [199/2010] Ordin 1810/2010 pentru aprobarea Precizarilor privind
modul de incasare a fondurilor banesti primite sub forma de donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice [1810/2010] Legea 104/2010 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor dintre
Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 14 august 1992 [104/2010] Ordinul 4034/2010 privind structura anului scolar 2010�2011 [4034/2010] Codul deontologic al medicului dentist. Decizia nr. 15/2010 [15/2010] Ordin nr. 55/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind
conditiile sanitar-veterinare in care se poate efectua vanzarea directa a laptelui crud prin intermediul automatelor [55/2010] Ordin nr. 862/2010 pentru aprobarea infiintarii Consiliului National de Vanatoare [862/2010] OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
[51/2010] HG 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar [497/2010] OUG
54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 54/2010 [54/2010] OUG 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta nr. 55/2010 [55/2010] Ordin nr. 2104/2010 pentru reglementarea unor aspecte legate de plata si distribuirea impozitului pe venitul din transferul
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal [2104/2010] Ordinul 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. Ordin nr. 2101/2010 [2101/2010] Decizie nr. 65/2010 privind infiintarea Comitetului consultativ
pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuia [65/2010] OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 58/2010 [58/2010] Legea 117/2010 pentru
completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. Lege nr. 117/2010 [117/2010] OUG 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finantelor publice. Ordonanta de urgenta 57/2010 [57/2010] OUG 56/2010 pentru aprobarea unor masuri
privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. Ordonanta de urgenta 56/2010 [56/2010] Ordin 1889/2010 pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 500/2007 [1889/2010] Legea 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar. Lege nr. 118/2010 [118/2010] Legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. Lege nr. 119/2010 [119/2010] OUG 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta
59/2010 [59/2010] Senat. Rezolutie nr. 1/2010 privind situatia din Georgia [1/2010] Ordin 1907/2010 privind nivelul accizei minime pentru tigarete [1907/2010] OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Ordonanta de urgenta 69/2010 [69/2010] OUG 64/2010 privind
modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Ordonanta de urgenta 64/2010 [64/2010] OUG 67/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Ordonanta de urgenta 67/2010 [67/2010] OUG 73/2010 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995. Ordonanta
de urgenta 73/2010 [73/2010] Legea 129/2010 pentru completarea art. 32^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. Lege nr. 129/2010 [129/2010] Legea 130/2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) si (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in
relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor. Lege nr. 130/2010 [130/2010] Ordin nr. 1678/2010 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici [1678/2010] OUG
72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 72/2010 [72/2010] Ordinul 1650/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei [1650/2010] OUG 75/2010 privind modificarea si
completarea Legii concurentei nr. 21/1996. Ordonanta de urgenta 75/2010 [75/2010] Decizia nr. 458/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari din domeniul resurselor de numerotatie [458/2010] Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. Lege nr. 132/2010 [132/2010] Legea 131/2010 pentru
modificarea si completarea Legii apiculturii nr. 89/1998. Lege nr. 131/2010 [131/2010] Legea 140/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Lege nr. 140/2010 [140/2010] Legea 139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie. Lege nr. 139/2010 [139/2010] Legea 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea si utilizarea durabila a diversitatii biologice si a diversitatii peisajelor, adoptat si semnat la Bucuresti la 19 iunie 2008, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor,
adoptata la Kiev la 22 mai 2003. Lege nr. 137/2010 [137/2010] Ordinul 1933/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului
bugetar [1933/2010] Ordinul 1930/150/2010, Procedura de compensare conform art. 8 din OUG nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare. Ordin nr. 1930/2010, ordin nr. 150/2010 [1930/150/2010] Legea 142/2010 privind aprobarea OUG nr. 81/2007 pentru
accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv. Lege nr. 142/2010 [142/2010] Legea politiei locale. Legea 155/2010 [155/2010] Legea 153/2010 privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Legea nr.
153/2010 [153/2010] Legea 157/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite [157/2010] Legea 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre
comercianti si consumatori [161/2010] Legea 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Lege nr. 175/2010 [175/2010] Legea 169/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Lege nr. 169/2010 [169/2010] Legea 170/2010
pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996. Lege nr. 170/2010 [170/2010] Ordin 2007/2010 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010 [2007/2010 - decizia 1/2010] Legea 172/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. Legea 172/2010 [172/2010] Ordinul 1990/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
[1990/2010] HG 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalsi alte masuri financiar-fiscale [791/2010] HG 748/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 2010 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat. Hotarare nr. 748/2010 [748/2010] Ordin 1866/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentei si brevetului de turism [1866/2010] HG 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1 lit. c)�h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. Hotararea nr. 737/2010 [737/2010] Ordin 388/2010 pentru punerea
in aplicare a Instructiunilor privind definirea pietei relevante. Piata relevanta [388/2010] Ordinul 387/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind restrictionarile direct legate si necesare punerii in aplicare a concentrarilor economice. Ordin nr. 387/2010 [387/2010] Ordin 598/2010 pentru modificarea si completarea Procedurii privind
declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 [598/2010] Ordinul 1871/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind definitivarea in functie si promovarea in grade
profesionale a personalului din serviciile de probatiune [1871/2010] Ordinul 94/2010 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind folosirea de catre personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apararii Nationale, destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive, aprobate prin
Ordinul ministrului apararii nr. M.128/2008 [1871/2010] HG 780/2010 privind modalitatea de colaborare externa neremunerata utilizata de Ministerul Justitiei pentru elaborarea actelor normative si a unor documente de politica publica [780/2010] HG 762/2010 privind conditiile de acordare, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si
protezelor pentru procurori, judecatori, magistrati-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor. Hotararea 762/2010 [762/2010] Ordin 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte
administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita [2289/2010] Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata 2010 [220/2008 republicata 2010] Hotararea 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind controlul si
supravegherea exercitarii profesiei de asistent social [1/2010] Ordinul 599/2010 pentru aprobarea modelului declaratiei privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru
somaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale [599/2010] OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a
produselor. Ordonanta 20/2010 [20/2010] Instructiuni nr. 191/2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr.
119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor [191/2010] OG 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune. Ordonanta nr. 26/2010 [26/2010] OUG 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea
restabilirii echilibrului bugetar. Ordonanta de urgenta 78/2010 [78/2010] OG 28/2010 pentru modificarea si completarea OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a
vehiculelor. Ordonanta 28/2010 [28/2010] OG 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. Ordonanta 27/2010 [27/2010] Ordinul 1410/2010 pentru revizuirea cuantumului unor taxe din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si
nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate [1410/2010] Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru
modificarea si completarea altor acte normative. Lege nr. 176/2010 [176/2010] HG 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicata 2010 [1000/2006 republicata 2010] HG 885/2010 privind organizarea si functionarea Unitatii Executive a Consiliului National al Calificarilor si al Formarii
Profesionale a Adultilor [885/2010] Ordinul 168/2010 pentru completarea Ordinului nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor [168/2010] Ordinul 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare
pentru conducerea unui autovehicul. Ordinul 1162/2010 [1162/2010] Ordinul 4713/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic si a Metodologiei de incadrare a personalului didactic si didactic auxiliar in casele corpului didactic [4713/2010] Ordinul 2494/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind
atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si inscrierea sa in Registrul arheologilor [2494/2010] OUG 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale [82/2010] OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 80/2010 [80/2010] Ordin 1294/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 340/2001, si a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul nr. 405/2004 [1294/2010]
Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar [171/2010] HG 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic. Hotararea nr. 922/2010 [922/2010] HG 931/2010
privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pietei interne � IMI si pentru aprobarea normelor si procedurilor de cooperare administrativa prin intermediul IMI. Hotararea 931/2010 [931/2010] OUG 85/2010 privind modificarea art. 1 din OUG 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul
comertului. Ordonanta de urgenta 85/2010 [85/2010] OUG 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ordonanta de urgenta 84/2010 [84/2010] OUG 86/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea
locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice. Ordonanta de urgenta nr. 86/2010 [86/2010] OUG 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 87/2010 [87/2010] OUG 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala. Ordonanta de Urgenta 88/2010 [88/2010] Ordinul 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. Ordin nr. 769/2010 [769/2010] Ordinul 2520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la
distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii [2520/2010] OUG 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 90/2010 [90/2010] Legea 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de
procedura civila si a Codului de procedura penala al Romaniei. Lege nr. 177/2010 [177/2010] Legea 178/2010 legea parteneriatului public-privat. Lege nr. 178/2010 [178/2010] OUG 86/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010. Ordonanta de urgenta 86/2011 [86/2011] Hotararea 179/2010 pentru
completarea Hotararii nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar [179/2010] Ordinul 1297/2010 privind modul si conditiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, dupa caz, de casare ori distrugere a
materialelor consumabile de utilitate medicala, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale, a medicamentelor si aparaturii medicale intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului [1297/2010] Ordinul 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru
recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor. Ordin nr. M112/2010 [M112/2010] Ordinul 2559/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului si
continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa. Ordin. 2559/2010 [2559/2010] Ordinul 2584/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala. Ordin nr. 2584/2010 [2584/2010] Ordin 753/2010 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale cardului national de asigurari sociale de sanatate [753/2010] Legea 186/2010 privind aprobarea OUG 35/2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor
desfasurate pe plaja. Legea 186/2010 [186/2010] Ordinul 1418/2010 privind aprobarea Procedurii de incadrare in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a incadrarii in grad de invaliditate. Ordin nr. 1418/2010 [1418/2010] Legea 181/2010 pentru aderarea Romaniei la Acordul privind infiintarea
si Statutul Organizatiei de Drept Public European. Lege nr. 181/2010 [181/2010] Legea 188/2010 privind aprobarea OUG 155/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 188/2010 [188/2010] OUG 91/2010 privind destinatia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale
Romaniei. Ordonanta de Urgenta nr. 91/2010 [91/2010] Ordin 2568/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 2520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii. Ordin nr. 2568/2010 [2568/2010] Ordin nr. 519/2010 pentru punerea in aplicare a
Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei [519/2010] Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Lege nr. 202/2010, Mica reforma a Justitiei [202/2010] Legea 195/2010 pentru aprobarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de
incurajare a consumului de fructe in scoli. Lege nr. 195/2010 [195/2010] Legea 197/2010 pentru aprobarea OUG 113/2009 privind serviciile de plata. Lege nr. 197/2010 [197/2010] Legea 196/2010 pentru modificarea si completarea OG nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile
financiare. Lege nr. 196/2010 [196/2010] OUG 65/2009 pentru modificarea OG 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare. Ordonanta de urgenta 65/2009 [65/2009] Strategia nationala de ordine publica 2010�2013. Hotararea nr. 1040/2010, HG 1040/2010 pentru
aprobarea Strategiei nationale de ordine publica 2010�2013 [1040/2010] Ordin nr. 1382/2010 privind modificarea Ordinului nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010
[1382/768/2010] OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 97/2010 [97/2010] Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 2157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu
permanent [97/2010] Hotararea 19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 2/2005 [19/2010] Legea 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor
profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 222/2010 [222/2010] HG 1085/2010 pentru modificarea Regulamentului consular, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 760/1999. Hotararea nr. 1085/2010 [1085/2010] Legea 206/2010 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in
strainatate. Lege nr. 206/2010 [206/2010] Legea 208/2010 pentru modificarea si completarea OG 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara. Lege nr. 208/2010 [208/2010] Ordinul nr. 2689/2010 pentru modificarea Ordinului nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate
pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa [2689/2010] OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii. Ordonanta de urgenta 105/2010 [105/2010] Legea 223/2010 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe
timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat. Lege nr. 223/2010 [223/2010] Legea 217/2010 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind vamuirea centralizata, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la
dispozitia bugetului Uniunii Europene. Legea 217/2010 [217/2010] Legea 226/2010 pentru denuntarea Acordului dintre Romania si Spania privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto ale cetatenilor romani si spanioli, in scopul preschimbarii [226/2010] Ordinul 230/2010 pentru modificarea si completarea Procedurilor de
suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare [230/2010] HG 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice. Hotararea 1134/2010 [1134/2010] Legea 230/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane. Lege nr. 230/2010 [230/2010] Hotararea 24/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie [24/2010] Ordinul 2731/2010 privind organizarea activitatii de
administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti. Ordin nr. 2731/2010 [2731/2010] Ordinul 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea
lucrarilor de cadastru [844/2010] HG 1193/2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Hotararea nr. 1193/2010 [1193/2010] Legea 243/2010 pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare. Lege nr. 243/2010 [243/2010] Legea
242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege 242/2010 [242/2010] OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Ordonanta de urgenta 111/2010 [111/2010] OUG 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta 107/2010 [107/2010] OUG 108/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Ordonanta de urgenta 108/2010 [108/2010] Legea 233/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Lege nr. 233/2010 [233/2010] Legea 236/2010 pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila. Lege nr. 236/2010 [236/2010] HG 1213/2010 privind necesarul de efective de politie militara pentru paza sediilor instantelor si parchetelor
militare, a bunurilor si valorilor apartinand acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in aceste sedii. Hotararea 1213/2010 [1213/2010] Legea 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale. Lege nr. 235/2010
[235/2010] HG 1113/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Hotararea 1113/2010 [1113/2010] HG 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si
impozitelor utilizand cardul bancar. Hotararea 1235/2010 [1235/2010] Ordin nr. 1952/2010 privind modificarea si completarea Ordinului 13601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor
publici [1952/2010] Legea 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Lege nr. 247/2010 [247/2010] Ordin 271/2010 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2011 [271/2010] Legea 248/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind
asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor [248/2010] OUG 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta 109/2010 [109/2010] Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Lege
nr. 258/2010 [258/2010] OUG 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL. Ordonanta de urgenta 112/2010 [112/2010] Legea 259/2010 legea sigurantei digurilor. Lege nr. 259/2010 [259/2010] Legea 267/2010 privind aprobarea OUG 67/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.
126/1995 privind regimul materiilor explozive. Lege nr. 267/2010 [267/2010] Hotararea 26/2010 privind actele de sesizare a Curtii Constitutionale in temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie [26/2010] Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 285/2010 [285/2010] Legea 275/2010 pentru
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar. Lege nr. 275/2010 [275/2010] Ordinul 3014/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 2714/C/2008 privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numarul pachetelor, precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumparate, pastrate si folosite de
persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate [3014/2010] HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale. Hotararea 1332/2010 [1332/2010] Legea 265/2010 pentru modificarea OUG nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane si pentru
abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei. Lege nr. 265/2010 [265/2010] HG 1345/2010 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2011. Hotararea nr. 1345/2010 [1345/2010] Legea 288/2010 pentru aprobarea OUG 50/2010 privind
contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 288/2010 [288/2010] Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. Lege nr. 277/2010 [277/2010] Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Legea 276/2010 [276/2010] Legea 280/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Lege nr. 288/2010 [288/2010] Taxa de poluare. OUG 118/2010 privind modificarea si completarea OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de Urgenta 118/2010 [118/2010] OUG 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei
Delta Dunarii. Ordonanta de Urgenta 127/2010 [127/2010] HG 1355/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004. Hotararea 1355/2010 [1355/2010] Legea 278/2010 privind aprobarea OUG 76/2010 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 278/2010 [278/2010] Ordinul 1537/2010 pentru aprobarea procedurii de desemnare a specialistilor din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu
handicap. Ordin nr. 1507/2010 [1537/2010] Legea 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante. Lege nr. 266/2002 republicata 2014 [266/2002, republicata 2014] Ordinul 724/2010 pentru punerea in aplicare a
Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale [724/2010] OUG 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008. Ordonanta de urgenta nr. 130/2010 [130/2010] Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr.
289/2010 [289/2010] Ordin 2923/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 [2923/2010] OUG 128/2011 pentru modificarea si completarea OUG 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale. Ordonanta de Urgenta 128/2010
[128/2010] Ordin nr. 1759/2010 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania [1759/2010] Hotararea 517/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere [517/2010] Ordinul 13/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) Declaratie de mentiuni privind
anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal. Ordin nr. 13/2011 [13/2011] Legea 271/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului
national de informatii privind vizele si participarea Romaniei la Sistemul de informatii privind vizele. Lege nr. 271/2010 [271/2010] Ordinul 1865/2010 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2011. Ordin nr. 1865/2010 [1865/2010] HG 14/2011 privind aprobarea
Programului anual de marketing si promovare turistica si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice [14/2011] Ordin 52/2011 pentru aprobarea conditiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si la jocurile de noroc tip slot-machine [52/2011] Ordinul 11/2011
pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicatiei informatice privind transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice. Ordin nr. 11/2011 [11/2011] Ordinul 77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in
anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Ordin nr. 77/2011, ordin nr. 42/2011 [42/2011] HG 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperarea
creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni au a altor bunuri avand legatura cu infractiunile. Hotararea 32/2011 [32/2011] HG 38/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. Hotararea nr. 38/2011
[38/2011] Legea 491/2003 privind plantele medicinale si aromatice, precum si produsele stupului, republicata 2011. Lege nr. 491/2003 [493/2003 republicata 2011] Ordin nr. 81/C/2011 privind completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr.
710/C/1995 [81/C/2011] HG 40/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 40/2011 [40/2011] Ordin nr. 6/2011 privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2011 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea,
organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006 [6/2011] HG 45/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008 [6/2011] Ordin nr. 120/2011 privind aprobarea modalitatii de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional [120/2011] HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat. Hotararea 50/2011 [50/2011] Legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata 2011. Lege nr. 61/1991 republicata 2011 [61/1991 republicata 2011] OUG 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din
sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Ordonanta de urgenta 1/2011 [1/2011] OG 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi. Ordonanta nr. 8/2011 [8/2011] OUG 2/2011
pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. Ordonanta 2/2011 [2/2011] OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice
activitatii de transport rutier. Ordonanta 5/2011 [5/2011] Ordin 1432/2010 privind procedurile publicarii, republicarii si rectificarii, precum si ale publicarii in numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor in Monitorul Oficial al Romaniei [1432/2010] OG 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii
asistentei medicale primare prin centrele de permanenta. Ordonanta 7/2011 [7/2011] OUG 3/2011 privind masuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici. Ordonanta de urgenta 3/2011 [3/2011] OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Ordonanta de urgenta 6/2011
[6/2011] HG 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Hotararea 96/2011 [96/2011] OUG 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinta castigul salarial mediu brut in actele normative din domeniul muncii si
protectiei sociale. Ordonanta de urgenta 11/2011 [11/2011] Ordin nr. 959/2011 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2011[ 959/2011] OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. Ordonanta nr. 6/2011 [6/2011] OUG 10/2011
privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Ordonanta de urgenta nr. 10/2011 [10/2011] Ordin nr. 183/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) Decont de taxa pe valoarea adaugata [183/2011] OUG 13/2011 privind modificarea OG 64/1999 pentru
aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda � Bucuresti [13/2011] Hotarare nr. 11/2011 pentru punerea de acord a Hotararii Senatului nr. 43/2010 privind validarea magistratilor alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii cu Decizia Curtii Constitutionale nr.
53/2011 [11/2011] HG 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Hotararea nr. 52/2011 [52/2011] Ordin nr. 37/2011 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluarii programului de incurajare a consumului de fructe
proaspete in scoli si a obligatiilor evaluatorului [37/2011] HG 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare. Ghidul carierei militare [106/2011] Ordin nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii masurilor reglementate de politica agricola comuna [22/2011] HG
113/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale. Hotararea 113/2011 [113/2011] HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat
[134/2011] Ordin 33/2011 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente [33/2011] Ordin nr. 46/2011 pentru
aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici [46/2011] OUG 16/2011 privind unele masuri temporare pentru continuarea activitatii Consiliului Superior al Magistraturii. Ordonanta de urgenta nr. 16/2011 [16/2011] OUG 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat,
pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca [17/2011] HG 150/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal precum si pentru modificarea si completarea HG 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Hotararea nr. 150/2011 [150/2011] Ordinul 3794/2011 privind infiintarea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si pentru
aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia [3794/2011] Hotararea nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea [4/2011] Decizie nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Regulilor de
procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei [4/2011] Legea 11/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de
hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala [11/2011] Legea 3/2011 pentru aprobarea OUG 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii. Lege nr. 3/2011 [3/2011] Legea nr. 9/20111 pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si
calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 9/2011 [9/2011] OUG 23/2011 pentru modificarea si completarea art. 22 din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta 23/2011 [23/2011] Ordinul 1083/2011 pentru aprobarea
Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de munca salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de munca pastrau si completau, respectiv certificau legalitatea inregistrarilor efectuate in carnetele de munca [1083/2011] Ordinul 123/2011 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor
de loc de munca sau indemnizatie de somaj [123/2011] Codul de reglementare a continutului audiovizual. Decizia nr. 220/2011 a Consiliului National al Audiovizualului - CNA [220/2011] Ordinul 1719/2011 privind modificarea anexei la Ordinul nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice [1719/2011] Legea 13/2011
privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare [13/2011] Legea 10/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in Lista interzisa [10/2011]
Legea 28/2011 privind comemorarea dezrobirii romilor din Romania. Lege nr. 28/2011 [28/2011] Legea 27/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice. Lege nr. 27/2011 [27/2011] HG 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a
metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate. Hotararea nr. 248/2011 [248/2011] OUG 26/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 26/2011 [26/2011] Ordin nr. 420/2011
privind conditiile in care persoanele condamnate pot presta munca pe baza de voluntariat [420/2011] OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata. Ordonanta de urgenta nr. 29/2011 [29/2011] HG 219/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei
circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Hotararea nr. 219/2011 [219/2011] OUG 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare. Ordonanta de urgenta 25/2011 [25/2011] Legea 36/2011 privind aprobarea OUG 59/2009 pentru
modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii [36/2011] OUG 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta 32/2011 [32/2011] OUG 28/2011 privind
completarea OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii. Ordonanta de urgenta 28/2011 [28/2011] Norme privind Legea sistemului public de pensii. HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice [257/2011] OUG 31/2011
privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Ordonanta de urgenta 31/2011 [31/2011] Noul Cod al Muncii. Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003, Codul muncii. Lege nr. 40/2011 [40/2011] Ordinul 3890/2011 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale [3890/2011] Legea 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007 si pentru completarea art. 51^1 din Legea nr. 26/1990
privind registrul comertului. Lege nr. 39/2011 [39/2011] OUG 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa, precum si pentru adoptarea unor masuri in vederea continuarii programului Prima casa [33/2011] HG 135/2011 pentru aprobarea regulilor
procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora
[135/2011] OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Ordonanta de urgenta 34/2011 [34/2011] Legea 46/2011 privind aprobarea OUG 39/2010 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr.
46/2011 [46/2011] Procedura de esalonare la plata. Ordinul 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata [1853/2011] Ordinul 250/2011 privind respectarea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat de pavilion. Ordin nr. 250/2011 [250/2011] OUG 36/2011
pentru modificarea si completarea OUG 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor
autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale [36/2011] HG 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Hotararea 247/2011 [247/2011] Regulament nr. 1/2011 privind informatiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la
dispozitia deponentilor de catre institutiile de credit [1/2011] Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Legea zilierilor, lege nr. 52/2011 [52/2011] Ordinul 78/2011 privind procedura de transmitere a solicitarilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor
localeOrdinul 78/2011 privind procedura de transmitere a solicitarilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale [78/2011] OUG 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010. Ordonanta de urgenta 39/2011 [39/2011] OUG 37/2011 pentru modificarea si
completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente. Ordonanta de urgenta 37/2011 [37/2011] Legea 53/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 53/2011 [53/2011] Hotararea nr. 11/2011 privind procedura de lucru si mecanismul decizional pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, in temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor nationale [11/2011] Ordinul 1169/2011 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei
Sociale, organizatiilor prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap [1169/2011] HG 414/2011 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2011�2012. Hotararea nr. 414/2011 [414/2011] HG 343/2011
privind aprobarea Statutului antrenorului. Hotarare nr. 343/2011 [343/2011] Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri [1439/2011] Legea 58/2011 privind modificarea art. 8 din Legea apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994. Lege nr. 58/2011 [58/2011] OUG
41/2011 pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane. Ordonanta de urgenta nr. 41/2011 [41/2011] Ordin 1925/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1�6 din OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate
din economie, precum si alte masuri financiare [41/2011] Hotararea nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali [8/2011] Legea dialogului social. Lege nr. 62/2011 [62/2011] Legea 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda � DLAF. Lege nr. 61/2011 [61/2011] OUG
45/2011 pentru stabilirea unor masuri privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului. Ordonanta de urgenta 45/2011 [45/2011] Ordin nr. 1171/1787/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1849/401/2008 privind monitorizarea platii unor drepturi de natura sociala [1171/2011] OUG 44/2011 privind
masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici. Ordonanta de urgenta nr. 44/2011 [44/2011] Legea 65/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara. Lege nr. 65/2011 [65/2011] HG 455/2011 privind tarifele de aeroport. Hotararea nr. 455/2011 [455/2011] OUG 46/2011 pentru modificarea si
completarea art. 17 din OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale [46/2011] HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor. Registrul general de evidenta a salariatilor. Hotarare nr. 500/2011 [500/2011] Ordin privind
modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0�12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern [380/106/2011] OUG 49/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal si a altor prevederi financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 49/2011 [49/2011] Ordin 2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala [2137/2011] Legea 92/2011 pentru aprobarea OUG 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru
reorganizarea AVAS si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii [92/2011] Legea 76/2011 pentru aprobarea OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Lege nr. 76/2011 [76/2011] HG 564/2011 pentru modificarea si
completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF. Hotararea nr. 564/2011 [564/2011] Legea 91/2011 pentru modificarea OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. Lege nr. 91/2011 [91/2011] Structura anului scolar 2011- 2012. Ordinul nr. 4292/2011 privind structura anului scolar 2011�2012
[4292/2011] HG 590/2011 pentru modificarea si completarea HG 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica [590/2011] OUG 52/2011 pentru modificarea OUG 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta 52/2011 [52/2011] Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman. Lege nr. 121/2011 [121/2011] Legea 98/2011 pentru aprobarea OUG
95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. Lege nr. 98/2011 [98/2011] Legea 106/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Lege nr. 106/2011 [106/2011] Legea 126/2011 privind aprobarea OUG 88/2010 pentru modificarea si
completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 126/2011 [126/2011] OUG 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011 [54/2011] OUG 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire
generala in transportul feroviar public de calatori [56/2011] Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica. Emiterea de moneda electronica [127/2011] Legea 129/2011 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale [129/2011] Legea 80/2011 pentru modificarea si completarea
OUG 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European. Legea 80/2011 [80/2011] Legea 133/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Lege nr. 133/2011 [133/2011] Legea 132/2011 pentru aprobarea OUG 111/2010 privind
concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Lege nr. 132/2011 [132/2011] Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului. Legea 101/2011 [101/2011] Legea 130/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale. Lege nr. 130/2011
[130/2011] Programul Mihail Kogalniceanu. OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii [60/2011] OUG 65/2011 privind modificarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004. Ordonanta de urgenta nr. 65/2011 [65/2011] OUG 64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon.
Ordonanta de urgenta nr. 64/2011 [64/2011] Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra [114/2011] HG 661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel
national a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologica [661/2011] Legea 135/2011 pentru modificarea art. 908 din Codul de comert, sechestrul asigurator sau poprirea [135/2011] Legea 147/2011 privind aprobarea OUG 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat
acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare [135/2011] HG 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii [682/2011] Legea 149/2011 pentru aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 [149/2011] Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor. Lege nr. 153/2011 [153/2011] Legea 151/2011 privind aprobarea OUG 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind
executorii judecatoresti. Lege nr. 151/2011 [151/2011] Ordinul 2230/2011 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)�i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare [2230/2011] Legea
158/2011 pentru aprobarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Lege nr. 158/2011 [158/2011] Legea 161/2011 privind aprobarea OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si
control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier [161/2011] Legea 159/2011 privind aprobarea OUG 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL [159/2011] Ordin nr. 43/2011 pentru aprobarea Instructiunii nr. 4/2011 privind inregistrarea si
radierea valorilor mobiliare din evidentele CNVM [43/2011] Ordin nr. 1156/2011 privind aprobarea listei unitatilor sanitare care deruleaza subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer [1156/2011] Legea 148/2011 privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea. Lege nr. 148/2011 [148/2011] Legea
154/2011 pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti. Lege nr. 154/2011 [154/2011] Legea 138/2011 pentru ratificarea Conventiei europene revizuite in materia adoptiei de copii, Strasbourg 2008 [138/2011] Legea 156/2011 pentru modificarea si completarea OG 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi
recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum si a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Legea 156/2011 [156/2011] Legea 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007. Lege nr. 163/2011 [163/2011] Ordin nr. 2286/2011 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61�65 si ale art. 74�80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale
[2286/2011] Ordin 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. Sistemul simplificat de contabilitate [2239/2011] Hotarare nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. I la Hotararea Congresului UNPIR nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a
Codului de etica profesionala si disciplina ale UNPIR [4/2011] Ordin nr 1236/2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman [1236/2011] Ordinul 2382/2011 pentru completarea unor reglementari contabile. Reglementari grupuri de interes economic [2382/2011] HG 789/2011
privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii. Hotararea nr. 789/2011 [789/2011] Ordin nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti [163/2011] Hotararea nr.
2247/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere. Reguli de publicitate mediator, codul dentologic al profesiei de mediator [2247/2011] HG 730/2011 pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare dintre Guvernul Romaniei si Oficiul Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru
Refugiati [730/2011] Ordin nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic [1918/2011] Ordin privind arondarea pe centre
universitare de pregatire a unitatilor sanitare publice pentru care se organizeaza rezidentiat pe post, 2011 [2011] OG 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile. Ordonanta nr. 17/2011 [17/2011] HG 843/2011 privind modificarea unor acte normative. Hotararea nr. 843/2011 [843/2011] Ordinul 5220/2011 privind organizarea si
desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012�2013 [5220/2011] OG 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti. Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti [21/2011] Legea 8/2012 pentru aprobarea OG 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti.
Legea nr. 8/2012 [8/2012] Ordin nr. 165/2011 pentru stabilirea conditiilor privind cantitatea neta pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care produc sau comercializeaza paine pe teritoriul Romaniei [165/2011] OG 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului
fiscal [25/2011] OUG 69/2011 pentru modificarea OG 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate. Ordonanta de Urgenta nr. 69/2011 [69/2011] OG nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Ordonanta nr. 26/2011
[26/2011] OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta de urgenta 70/2011 [70/2011] OUG 71/2011 pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 71/2011 [71/2011] Ordin
5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificarii universitatilor. Clasificarea universitatilor [5262/2011] HG 868/2011 privind modificarea anexei la HG 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe langa judecatorii [868/2011] OUG 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta 73/2011, trecerea Casei de Sanatate la Ministerul Sanatatii [73/2011] Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. Legea pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata 2011 [370/2004 republicat 2011] OUG 75/2011 pentru modificarea si completarea OUG 75/2005 privind asigurarea
calitatii educatiei. Ordonanta de Urgenta 75/2011 [75/2011] Ordin 174/2011 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 165/2011 pentru stabilirea conditiilor privind cantitatea neta pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care produc sau comercializeaza paine pe teritoriul Romaniei [174/2011] Ordin nr. 2091/2011 privind
aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea in anul 2012, de la bugetul de stat, a asociatiilor si fundatiilor, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala [2091/2011] Ordin nr. 710/2011 privind punerea in aplicare
a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene [710/2011] HG nr. 909/2011 pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului [909/2011] Hotarare 2450/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere [2450/2011] Ordin nr. 3162/2011 privind
modificarea Ordinului nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare [3162/2011] OUG 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii. Taxa de clawback. Ordonanta de urgenta nr. 77/2011
[77/2011] OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene. Ordonanta de urgenta 78/2011 privind Ministerul Afecerilor Europene [78/2011] Cosul de solidaritate. HG 927/2011 privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari Cosul de solidaritate. Hotararea nr. 927/2011 [927/2011] Ordin nr.
1903/2011 privind conditiile de forma necesare pentru valabilitatea dispozitiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clientii institutiilor de credit [1903/2011] HG 922/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei
si al locuintelor din Romania in anul 2011 [922/2011] HG 938/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 21 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece [938/2011] OUG 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila.
Ordonanta de Urgenta nr. 80/2011 [80/2011] OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Ordonanta de urgenta nr. 82/2011 [82/2011] HG 1553/2004 republicata 2011 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor [1553/2004
republicata 2011] OUG 84/2011 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale si de plata a unor contributii la organisme internationale. Ordonanta de urgenta 84/2011 [84/2011] Ordinul 5436/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii si a anexelor la actele de studii emise de institutiile de invatamant
superior din Romania [5436/2011] OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta nr. 81/2011 [81/2011] Ordin
2604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale [2604/2011] Legea 166/2011 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 [166/2011] Ordin
2595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezoreriei Statului [2595/2011] Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor
judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie Legea 170/2011 privind aprobarea OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Lege nr. 170/2011 [170/2011] OUG 88/2011 privind modificarea si
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Ordonanta de urgenta 88/2011 [88/2011] Ordin 3333/2011 privind conditiile de delegare a competentei de solutionare a contestatiilor altui organ de solutionare [3333/2011] Ordin nr. 3294/2011 privind competenta de

exercitare a verificarii situatiei fiscale personale [3294/2011] Legea 189/2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului national de decoratii si semnelor onorifice [189/2011] Hotararea 14/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali [14/2011] Legea 186/2011
pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere [186/2011] Legea 190/2011 pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii [190/2011] Regulament BNR nr. 24/2011 privind creditele destinate
persoanelor fizice [24/2011] OUG 102/2005 republicata 2011 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene [102/2005 republicata 2011] Ordinul 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr.
30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale [894/2011] Legea 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare [194/2011] OUG 92/2011 pentru
aprobarea organizarii unor actiuni de informare privind politicile aplicate in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, in plan intern si international [92/2011] Hotararea 51/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune
privind reintroducerea temporara a controlului la frontierele interne in circumstante exceptionale COM (2011) 560 final [51/2011] Ordin 3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere [3389/2011] OUG 95/2011 privind unele masuri de aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala
[95/2011] OUG 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici. Ordonanta de urgenta 94/2011 [94/2011] Legea 207/2011 privind aprobarea OUG 37/2010 pentru modificarea si completarea OG 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit [207/2011] Legea 214/2011 pentru organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor [214/2011] Legea 216/2011 privind interzicerea activitatii de camatarie. Legea camatariei [216/2011] Legea 213/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie [213/2011] Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata 2014. Lege nr. 211/2011
republicata 2014 [211/2011 republicata 2014] Ordin 256/2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor. Ordin 256/2011 [256/2011] Ordinul 1252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale [1252/2011] Legea 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944�31 decembrie 1961. Lege nr. 226/2011 [226/2011] Legea 224/2011 privind aprobarea OG 26/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune. Legea nr. 224/2011 [224/2011] OUG 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Ordonanta de urgenta 107/2011 [107/2011] Legea 234/2011 privind aprobarea OUG 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in
limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011. Lege nr. 234/2011 [234/2011] Legea 230/2011 pentru aprobarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Legea 230/2011 [230/2011] Legea
251/2011 pentru modificarea OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila. Legea 251/2011 [251/2011] Legea 248/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. Legea 248/2011 [248/2011] Legea 270/2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007
privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni. Legea 270/2011 [270/2011] Legea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii [279/2011] Legea 276/2011 privind procedura prin care
Romania devine parte la tratatele incheiate intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si state terte sau organizatii internationale, pe de alta parte [276/2011] Legea 283/2011 privind aprobarea OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar [283/2011]
Legea 274/2011 pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004. Lege nr. 274/2011 [274/2011] Legea 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare. Legea 287/2011 [287/2011] Ordinul 1183/2011 privind pragurile
valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2012 [1183/2011] Legea 290/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de aparare impotriva rachetelor balistice al Statelor Unite in Romania [290/2011] OUG 120/2011 privind
prorogarea unor termene. Ordonanta de urgenta nr. 120/2011 [120/2011] OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene. Ordonanta de urgenta nr. 115/2011
[115/2011] HG 1261/2011 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2012. Hotararea nr. 1261/2011 [1261/2011] HG 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice. Hotararea nr. 1284/2011 [1284/2011] Legea 301/2011 privind aprobarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri [301/2011] OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala. Ordonanta
de urgenta 124/2011 [124/2011] OUG 123/2011 pentru acceptarea majorarii cotei de participare a Romaniei la Fondul Monetar International [123/2011] Ordin nr. 897/2011 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 50 si 50^1 din Legea
concurentei nr. 21/1996 [897/2011] Ordinul 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene [27/2011] OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 125/2011 [125/2011] Decizia 132/2011 privind conditiile prelucrarii codului numeric
personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala [132/2011] Legea 300/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara [300/2011] HG
1225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Hotararea nr. 1225/2011 [1225/2011] Legea 302/2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente [302/2011] Legea 6/2012 pentru
modificarea si completarea OUG 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore [6/2012] Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Lege
nr. 9/2012 [9/2012] HG 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule [9/2012] Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile [62/2012 si 85/2012] OUG 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4
alin. (2) din lege. Ordonanta de Urgenta 1/2012 [1/2012] Legea 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 11/2012 [11/2012] Legea 10/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive. Lege nr. 10/2012 [10/2012]
Legea 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar aplicabile pana la 1 ianuarie 2014. Legea 291/2014 [291/2011] Legea 20/2012 pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Lege nr. 20/2012 [20/2012] Legea 18/2012 pentru aprobarea OG 26/2011 privind infiintarea
Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Lege nr. 18/2012 [18/2012] Legea 13/2012 pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Lege nr. 13/2012 [13/2012] Legea 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari. Lege nr. 23/2012 [23/2012] Legea
12/2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004. Lege nr. 12/2012 [12/2012] Legea 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Lege nr. 24/2012 [24/2012] Ordin nr. 3064/2012 pentru aprobarea
Metodologiei privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012-2013 si a Calendarului inscrierii [3064/2012] Ordinul 3/2012 pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare. Organismele de plasament colectiv monetare [3/2012] Ordinul ANAF 78/2012 pentru
modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul ANAF 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor
formulare [3/2012] Ordin nr. 108/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social Ordin nr. 405/C/2012 pentru
stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii [405/C/2012] HG 83/2012 privind adoptarea unor masuri de siguranta pe piata de energie electrica. Hotararea nr 83/2012 [83/2012] Ordinul 155/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF 101/2008
privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa [155/2012] Ordinul 225/2012 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual [225/2012] Ordin
nr. 3283/2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar [3283/2012] Ordin nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative
[144/2012] HG 98/2012 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii [98/2012] Ordinul 247/2012 privind procedura unitara pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal [247/2012]
OUG 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 2/2012 [2/2012] OUG 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 2/2012 [2/2012] Ordinul 283/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF 3294/2011 privind
competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale. Ordin nr. 283/2012 [283/2012] Legea 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie. Lege nr. 25/2012 [25/2012] OUG 3/2012 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile
administratiei publice locale din anul 2012. Ordonanta de urgenta 3/2012 [3/2012] HG 150/2012 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear pentru anul 2012, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice [150/2012] HG 140/2012 privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru
autoritatile administratiei publice locale din anul 2012 [140/2012] OUG 4/2012 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si
justitiei, precum si unele masuri adiacente [4/2012] HG 144/2012 privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012. Hotararea 144/2012 [144/2012] Legea 27/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal [27/2012] Legea 36/2012 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente si decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum si instrumente de drept international privat in domeniul obligatiilor de intretinere. Lege nr. 36/2012 [36/2012] Legea 51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si
organizarea Inspectiei Muncii. Lege nr. 51/2012 [51/2012] Legea 28/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea imbunatatirii activitatii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, dupa caz, intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. Lege nr. 28/2012 [28/2012] Legea 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu
Oficiul European de Politie (Europol). Lege nr. 55/2012 [55/2012] Legea 47/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. Lege nr. 47/2012 [47/2012] Legea 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Lege nr. 56/2012
[56/2012] Legea 52/2012 pentru corelarea unor reglementari privind facilitatile de calatorie, corespunzator noilor categorii de trenuri. Lege nr. 52/2012 [52/2012] Legea 57/2012 pentru modificarea si completarea OUG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 57/2012 [57/2012] Legea 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de
picnic. Lege nr. 54/2012 [54/2012] Legea 35/2012 pentru modificarea si completarea OUG123/2007 privind unele masuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene. Lege nr. 35/2012 [35/2012] Hotararea 142/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului
ori examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, in cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare [142/2012]
Hotararea 7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala [7/2012] HG 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne,
precum si metodologia de autorizare a acestora. Hotarare nr. 233/2012 [233/2012] OUG 8/2012 pentru stabilirea unor masuri financiare. Ordonanta de Urgenta nr. 8/2012 [8/2012] Ordin nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica. Criterii pentru adoptii [550/2012] Legea 233/2011 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei. Lege nr. 233/2011 [233/2011] Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei [413/2012 si 39/2012] Hotararea 195/2012 privind modificarea si
completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere [195/2012] Decizia nr. 23/2012 privind stabilirea cazurilor in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal [23/2012] Ordin nr. 89/2012 privind arborarea drapelului Romaniei in structurile Ministerului Administratiei si Internelor
[89/2012] Legea 62/2012 privind aprobarea OUG 103/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Lege nr. 62/2012 [62/2012] Hotararea 1/2012 privind interpretarea sintagmei de jurist prevazute de art. 24 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei
publice locale [1/2012] Legea 61/2012 privind aprobarea OUG 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila. Lege nr. 61/2012 [61/2012] Legea 63/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Lege nr. 63/2012 [63/2012] Hotararea
6/2012 privind aprobarea Normei nr. 4/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat [6/2012] OUG 12/2012 pentru modificarea OUG 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare [12/2012] Hotararea 278/2012
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii [278/2012] Ordinul 518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice. Ordin nr. 518/2012 [518/2012] HG 370/2012 pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2012 ca zi libera. Hotararea
370/2012 [370/2012] OUG 13/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice [12/2012] Legea 65/2012 pentru aderarea Romaniei la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor
multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976. Lege nr. 65/2012 [65/2012] HG 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Hotararea nr. 353/2012 [353/2012] HG 388/2012 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere cu
privire la cooperarea in cadrul proiectului Ruta culturala turistica a imparatilor romani [388/2012] Ordinul 1243/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, precum si ale personalului contractual din aparatul propriu
al Ministerului Justitiei [1243/2012] Legea 69/2012 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucuresti la 11 martie 2011 [69/2012] Legea 70/2012 pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile si imunitatile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii [70/2012] OUG 15/2012 privind
stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice. Ordonanta de urgenta nr. 15/2012 [15/2012] Ordinul 3866/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale
colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene [3866/2012] OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de organizare in cadrul administratiei publice centrale. Ordonanta de urgenta 16/2012 [16/2012] Ordin nr. 3794/2012 privind structura anului scolar 2012 - 2013 [3794/2012] Ordinul M.41/2012 privind metodologia de acordare
a gradelor si inaintare in grad a cadrelor militare in rezerva si in retragere, pe timp de pace [M.41/2012] Ordinul 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la masurile de imbunatatire a sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera [358/2012] Ordin nr. 171/2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul documentatiei de atribuire
[171/2012] HG 508/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei. Hotararea nr. 508/2012 [508/2012] OUG 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta 17/2012 [17/2012] OUG
18/2012 pentru modificarea OUG 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor [18/2012] Ordin nr. 10/2012 pentru punerea in aplicare a Normelor privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii referitoare la contracte de asigurare [10/2012] OUG 19/2012 privind aprobarea unor
masuri pentru recuperarea reducerilor salariale. Ordonanta de urgenta nr. 19/2012 [19/2012] Legea 74/2012 pentru completarea art. 21 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Lege nr. 74/2012 [74/2012] Ordin nr. 3879/2012 privind infiintarea Consiliului de Etica si Management Universitar si aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a CEMU [3879/2012] Ordin nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii [714/2012] HG 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei. Hotararea nr. 350/2012 [350/2012] Comunicat nr. 1/2012 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite de acestea [1/2012] Ordin
700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare [700/2012] OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 21/2012 [21/2012] OUG 20/2012 privind prorogarea termenului prevazut
la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica [20/2012] OUG 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului privind inregistrarea sedintelor de judecata [23/2012] OUG
22/2012 pentru modificarea si completarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si abrogarea HG 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si definirea tipologiei structurilor de vanzare [22/2012] OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale [24/2012] Codul de etica al profesiei de evaluator autorizat. Hotararea nr. 1/2012 pentru aprobarea Codului de etica al profesiei de evaluator autorizat [1/2012] Hotararea 2/2012 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etica si disciplina [2/2012] Ordin nr.
4334/2012 privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de licenta in vederea admiterii la studii in anul universitar 2012-2013 [4334/2012] Ordin nr. 492/914/2012 privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 [492/2012 si 914/2012] OUG 27/2012 privind unele masuri
in domeniul cultural. Ordonanta de urgenta nr. 27/2012 [27/2012] Legea 81/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor [81/2012] OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si
intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 26/2012 [26/2012] Legea 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru
modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice [82/2012] Legea 84/2012 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 84/2012 [84/2012] Ordin nr. 214/2012 privind
procura speciala utilizata in sistemul public de pensii [214/2012] Legea 83/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul
Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2
martie 2012 [83/2012] Legea 85/2012 pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a caror moneda este euro [85/2012] HG 578/2012 privind modificarea si completarea
Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012. Hotarare nr. 578/2012 [578/2012] Ordinul 891/2012 pentru aprobarea formularelor 610 Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale si 620 Decizie de impunere
pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate [891/2012] Ordin nr. 4529/2012 privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master in vederea admiterii la studii in anul universitar 2012-2013 [4529/2012] Ordinul 157/2012 privind forma si continutul permisului de conducere. Permisul de
conducere [157/2012] OUG 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Ordonanta de urgenta nr. 38/2012 [38/2012] Legea 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Lege nr. 115/2012 [115/2012] OUG 34/2012
pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei. Ordonanta de urgenta 34/2012 [34/2012] Legea 126/2012 privind aprobarea OG 29/2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 126/2012 [126/2012] Legea 124/2012 privind
aprobarea OG 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta [124/2012] Hotararea 610/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea
judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006 [610/2012] Legea 119/2012 privind aderarea Curtii Constitutionale a Romaniei la Conferinta Mondiala a Justitiei
Constituionale, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte. Lege nr. 119/2012 [119/2012] Legea 87/2012 privind aprobarea OUG 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Lege
nr. 87/2012 [87/2012] Legea 131/2012 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului [131/2012] Legea 125/2012 privind aprobarea OG 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera. Lege nr. 125/2012 [125/2012] OUG 36/2012 privind unele
masuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 36/2012 [36/2012] Legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Lege nr. 128/2012 [128/2012] Legea 129/2012 pentru modificarea si
completarea Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002. Lege nr. 129/2012 [129/2012] Ordin nr. 601/2012 privind stabilirea modului de acordare a audientelor in cadrul Ministerului Sanatatii [601/2012] Legea 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii. Lege nr.
147/2012 [147/2012] Legea 153/2012 privind aprobarea OUG 41/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Lege nr. 153/2012 [153/2012] Legea 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice. Lege nr. 148/2012 [148/2012] Legea 144/2012 pentru
modificarea OG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania - rovinieta. Lege nr. 144/2012 [144/2012] Legea 149/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile. Lege nr. 149/2012 [149/2012] Legea 146/2012
pentru modificarea si completarea OUG 120/2005 privind operationaizarea Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Legea 146/2012 [146/2012] Legea 135/2012 pentru aprobarea OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene. Lege nr. 135/2012 [135/2012] Legea
138/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii. Lege nr. 138/2012 [138/2012] Legea 135/2012 pentru aprobarea OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene. Lege nr. 135/2012 [135/2012] OUG nr. 33/2012 privind
unele masuri pentru asigurarea furnizarii serviciului public de televiziune. Ordonanta de urgenta nr. 33/2012 [33/2012] Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei
penitenciare [33/2012] Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute [2398/2012] Ordin nr. 1269/2012 privind aprobarea tarifelor la calatoria cu metroul [1296/2012] Ordin nr. 1087/2012 pentru
modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI [1087/2012] HG nr. 781/2012 privind modificarea HG 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor in spatiul aerian national, precum si a conditiilor
in care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de apa decat aerodromurile certificate. Hotarare nr. 781/2012 [1087/2012] OG 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 17/2012 [17/2012] HG 850/2012 pentru aprobarea graficului si modalitatii de restituire a unor
contributii de asigurari sociale de sanatate. Hotararea nr. 850/2012 [850/2012] Ordinul 2691/2012 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 981/2012 [981/2012] Circulara BNR nr. 25/2012 privind ratele dobanzilor platite la
rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 iulie � 23 august 2012 [25/2012] OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 15/2012 [15/2012] OUG 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului si pentru modificarea si
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012. Ordonanta de urgenta nr.
46/2012 [46/2012] OUG 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de Urgenta nr. 47/2012 [47/2012] Ordinul 33/2012 privind instituirea unor reguli pe piata de echilibrare aplicabile productiei de energie electrica ce beneficiaza de sisteme de promovare. Ordin nr.
33/2012 [33/2012] OG 26/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea
salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural. Ordonanta nr. 26/2012 [26/2012] OG 24/2012 pentru modificarea si completarea OUG 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD. Ordonanta nr. 24/2012 [24/2012] HG 888/2012
privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012. Hotararea nr. 888/2012 [888/2012] OUG 49/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli. Ordonanta de urgenta
49/2012 [49/2012] Ordin nr. 1235/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic [1235/2012] Ordin nr. 5606/2012 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in
anul scolar 2012-2013 [5606/2012] Ordin nr. 5608/2012 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013-2014 [5608/2012] HG 913/2012 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea nr. 913/2012 [913/2012] HG 914/2012 pentru modificarea si
completarea unor acte normative in domeniul muncii, familiei si protectiei sociale. Hotararea nr. 914/2012 [914/2012] Hotararea 781/2012 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti [781/2012] Ordin nr. 1352/2012 privind stabilirea unor competente de exercitare a inspectiei fiscale pentru Directia verificari
fiscale [1352/2012] OUG 50/2012 privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea [50/2012] HG 925/2012 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. a) si b) din Hotararea
Guvernului nr. 1.261/2011 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2012. Hotarare nr. 925/2012 [925/2012] HG 897/2012 privind schema Ajutoare de minimis pentru compensarea efectului fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole care se acorda in
agricultura, in sectorul vegetal [897/2012] HG 924/2012 pentru modificarea si completarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, aprobate prin HG 1447/2007. Hotararea nr. 924/2012 [924/2012] HG 929/2012 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare partiala a sumei destinate finantarii actiunilor cu caracter stiintific si socialcultural, prevazuta la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011. Hotatarea 929/2012 [929/2012] Ordin nr. 1532/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Agentia pentru implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM a prevederilor art. 18 din OUG 117/2006 privind
procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat [1532/2012] Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat OUG 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la art. 5 si 6 din OG 17/2012 privind reglementarea unor
masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 53/2012 [53/2012] OUG 52/2012 pentru modificarea OG 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural. Ordonanta de urgenta nr. 52/2012 [52/2012] Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice. Lege nr.
154/2012 [154/2012] Ordin M101/2012 privind organizarea si desfasurarea in cadrul MApN a activitatilor de solutionare a petitiilor si de primire in audienta [M101/2012] Ordin 234/2012 privind procedura de verificare a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca si de eliberare a certificatului de confirmare a numarului de
declaratii de sustinere valabile pentru Romania [234/2012] Ordin 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata [1286/2012] HG 945/2012 pentru aprobarea
hotararilor cuprinse in Protocolul primei sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Cahul la 7 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor Prutului si Dunarii, semnat la Chisinau la 28 iunie
2010 [945/2012] Ordin 949/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012 [949/2012] Legea 162/2012 privind aprobarea OG 2/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
[162/2012] HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici [947/2012] OUG 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din OG 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei. Ordonanta de urgenta nr. 56/2012 [56/2012] Ordin CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare [24/2012 CSM] Legea 166/2012 privind aprobarea OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care
reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala. Lege nr. 166/2012 [166/2012] Legea 167/2012 pentru modificarea legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 167/2012 [167/2012] Ordinul 1026/2012 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a
operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 [1026/2012] HG 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale [973/2012] HG 946/2012 pentru modificarea
si completarea HG 1204/2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, la mobilizare si pe timpul starii de razboi. Hotararea 946/2012 [946/2012] OUG 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor. Ordonanta de urgenta nr. 58/2012 [58/2012] OUG 59/2012 privind
mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 59/2012 [59/2012] Ordin nr. 5755/2012 privind aprobarea planurilor-cadru pentru invatamantul primar, ciclul achizitiilor fundamentale � clasa pregatitoare, invatamant special [5755/2012] Decizia
679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercitarea functiei sau in legatura cu aceasta [679/2012] Hotararea CSM 803/2012 pentru modificarea si completarea
Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea [803/2012] Legea 177/2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Impozit pe venituri din cereale,
pomicultura, viticultura [177/2012] Legea 179/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope [179/2012] Hotararea 3/2012 privind modificarea art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului [3/2012] Legea
180/2012 privind modificarea OG 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar [180/2012] Circulara BNR nr. 26/2012 privind ratele dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in valuta incepand cu perioada de
aplicare 24 august � 23 septembrie 2012 [26/2012] Legea 183/2012 pentru modificarea si completarea OUG 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat
financiar [183/2012] Legea 182/2012 pentru aprobarea OUG 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale. Lege nr. 182/2012 [182/2012] HG 1051/2012 privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului platilor nationale directe complementare care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. Hotararea 1051/2012
[1051/2012] Ordin 1067/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar [1067/2012] Ordin nr. 2722/2012 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2012 [2722/2012] Legea 188/2012 pentru
aprobarea OUG 21/2011 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere. Lege nr. 188/2012 [188/2012] HG 166/2012 pentru aprobarea Normei unitare privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului [166/2012]
Legea 190/2012 privind raspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian. Lege nr. 190/2012 [190/2012] Hotararea 26/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale [26/2012] HG 1052/2012 pentru
modificarea HG 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat [1052/2012] Ordin M125/2012 pentru stabilirea unor masuri in domeniul activitatii oficiale de criptologie. Ordin nr. 174/2012 [174 si M125/2012] Legea 197/2012 privind
asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale. Lege nr. 197/2012 [197/2012] OUG 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.
215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali [67/2012] Legea 191/2012 pentru aprobarea OUG 23/2010 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative [191/2012] Ordinul M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe
timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad a veteranilor de razboi, precum si inaintarea in gradul urmator a fostelor cadre militare active indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 � 31 decembrie 1961 [M132/2012] Legea 195/2012 pentru aprobarea OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor
contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii. Lege nr. 195/2012 [195/2012] OUG 65/2012 privind aprobarea unor masuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere in anul 2012. Ordonanta de urgenta nr. 65/2012 [65/2012] Ordin nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete in scoli
[243/2012] HG 1062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional. Hotararea nr. 1062/2012 [1062/2012] Legea 206/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru completarea unor acte normative conexe [206/2012] OUG 66/2012 privind prorogarea termenelor prevazute la art. IV alin. (1) si (2) din OG 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derularii afacerilor in domeniul comertului cu seminte de consum, precum si
pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 66/2012 [66/2012] Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Lege nr. 199/2012 [199/2012] Legea 208/2012 privind aprobarea OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal. Lege nr. 208/2012 [208/2012] Legea 203/2012 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Lege 203/2012 [203/2012] Legea 212/2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 212/2012 [212/2012] Ordin 1584/2012 privind aprobarea Reglementarilor
specifice de numerotare a trenurilor pe reteaua cailor ferate romane. Ordin nr. 1584/2012 [1584/2012] OUG 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Ordonanta de urgenta 63/2012 [63/2012] OUG 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru
reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului. Ordonanta de urgenta nr. 64/2012 [64/2012] Ordin 257/2012 pentru modificarea si completarea Ghidului carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor [257/2012] Legea 211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru
modificarea si completatea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi [211/2012] OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
[68/2012] Legea 218/2012 pentru aprobarea OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 218/2012 [218/2012] OUG 70/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.
67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali [70/2012] Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si
Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte normative. Lege nr. 219/2012 [219/2012] Legea 209/2012 privind aprobarea OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale [209/2012]
Legea 217/2012 privind aprobarea OG 16/2011 pentru modificarea si completarea OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. Lege 217/2012 [217/2012] Ordinul 2459/2012 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei [2459/2012] Ordin 1085/2012 privind masuri de
organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta [1085/2012] Ordin 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta [M137/2012] OUG 75/2012 pentru modificarea si completarea OUG 66/2011 privind
prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora [75/2012] OUG 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonata de urgenta 73/2012 [73/2012] Legea 222/2012
pentru modificarea si completarea OUG 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa. Lege nr. 222/2012 [222/2012] OUG 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata. Ordonanta de urgenta 71/2012 [71/2012] OUG 69/2012 privind asigurarea unei contributii suplimentare a
Romaniei la nivelul Organizatiei Internationale de Politie Criminala � INTERPOL prin detasarea ofiterilor de politie [69/2012] HG 1123/2012 pentru stabilirea zilelor de 24 si 31 decembrie 2012 ca zile libere. Hotararea nr. 1123/2012 [1123/2012] Ordin 1098/2012 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedura de identificare si
sanctionare a faptelor de concurenta neloiala [1098/2012] HG 1154/2012 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul programului
de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul scolar 2012-2013 [1154/2012] HG 1147/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap [1147/2012] Hotararea CSM 1061/2012 pentru modificarea
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii [1061/2012] Hotararea CSM 975/2012 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara a instantelor judecatoresti [975/2012] OUG 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda si Statele Unite
ale Americii. Ordonanta de urgenta 80/2012 [80/2012] HG 1156/2012 privind aprobarea Strategiei nationale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013-2017 si a Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada
2013-2017 [1156/2012] OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 77/2012 [77/2012] HG 1169/2012 privind suplimenterea bugetelor Ministerului Justitiei,
Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar [1169/2012] OUG 87/2012 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 87/2012 [87/2012] OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa si adoptarea unor masuri in vederea imbunatatirii conditiilor de derulare a programului Prima casa. Ordonanta de urgenta nr. 94/2012
[94/2012] OUG 90/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, precum si pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Ordonanta de urgenta nr. 90/2012 [90/2012]
Ordin nr. 1951/20121 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic [1951/2012] Ordin 1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile
sanitare publice [1284/2012] OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Ordonanta de urgenta nr. 93/2012 [93/2012] OUG 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta
96/2012 [96/2012] Ordin 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice [1708/2012] Ordin 2166/2012 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania [2166/2012] HG 1075/2012 pentru modificarea HG 74/2011
privind siguranta jucariilor. Hotararea nr. 1075/2012 [1075/2012] HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012 [1203/2012] Ordin nr. 17/2012 privind functionarea sistemului de plati TARGET2-Romania
[17/2012 BNR] Ordin nr. 1709/2012 privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul 2 din anexa la OUG 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare [1709/2012 BNR] OG 1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiarfiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale. Ordonanta nr. 1/2013 [1/2013] HG 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013. Hotarare nr. 1309/2012 [1309/2012] Legea 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonante. Lege nr. 1/2013 [1/2013] HG 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Hotarare 1288/2012 [1288/2013] Ordin nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar de bunuri in anul
2013 [1940/2013] OUG 91/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 91/2012 [91/2013] Ordin 1545/2012 privind competenta de exercitare a inspectiei economico-financiare, solutionarea conflictului de competenta si delegarea competentei [1545/2012] Ordin nr. 1553/2012 privind
conditiile si modalitatile de suspendare a actiunii de inspectie economico-financiara [1553/2012] Ordin 1992/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ANAF nr. 3596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si
continutului declaratiei informtive privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA [1992/2012] Hotarare 27/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate
[27/2012] Ordin 2199/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile prestate de Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti [2199/2012] OG 2/2013 privind reglementarea unor masuri financiare. Ordonanta 2/2013 [2/2013] Ordin 6/2013 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate ce trebuie indeplinite de unitatile sanitare care desfasoara
activitati de recrutare, testare si donare de celule stem hematopoietice de a donatori neinruditi [6/2013] HG 7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine. Hotararea 7/2013 [7/2013] Ordin 3541/C/2013 pentru aprobarea valorilor actualizate ale normelor de hrana ale persoanelor
private de libertate [3541/C/2013] OG 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi [4/2013] OG 3/2013 pentru
reglementarea unor masuri financiare in domeniul programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor. Ordonanta nr 3/2013 [3/2013] OG 7/2013 privind instituirea impozitulul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale. Ordonanta 7/2013 [7/2013] OUG 1/2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Ordonanta de urgenta 1/2013 [7/2013] HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara [1252/2012] Ordin 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a
acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii, precum si pentru reglementarea unor aspecte procedurale [17/2013] OG 8/2013 pentru modificarea si complearea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta 8/2013 [8/2013] Ordin 6251/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul invatamantului superior [6251/2012] OG 6/2013 privind
instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale. Ordonanta 6/2013 [6/2013] OG 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural. Ordonanta nr. 5/2013 [5/2013] HG 23/2013
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Hotarare nr. 23/2013 [23/2013] HG 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice nationale. Hotararea 1198/2012 [1198/2012] Regulament BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare [17/2012] Ordin 1/2013 privind modificarea Metodologiei de stabilire si
ajustare a preturilor pentru energia electrica si termica, produsa si livrata din centrale de cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de inalta eficienta [1/2013] OG 9/2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OUG 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismului [9/2013] Ordin nr. 4/2013 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenit executorii in perioada 1 ianuarie � 31 decembrie 2013
[4/2013] OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea arieratelor din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2013 [3/2013] OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila,
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Ordonanta de urgenta 4/2013 [4/2013] OG 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de
conducere si inmatriculare a vehiculelor. Ordonanta 10/2013 [10/2013] OUG 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 2/2013 [2/2013] Hotararea 2/2013 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei
Consultantilor Fiscali in anul 2013 [2/2013] OUG 5/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate. Ordonanta de urgenta 5/2013 [5/2013] Ordin 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate in procedura cu privire la cererile de valoare redusa
prevazute de art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila [359/C/2013] HG 34/2013 privind completarea anexei la HG 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe langa judecatorii. Hotararea 34/2013 [34/2013] HG 33/2013 pentru modificarea si completarea HG 2408/2004 privind
metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori. Hotararea 33/2013 [33/2013] Decizia 104/2013 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru resursele umane in domeniul administratiei publice [104/2013] Ordin 132/2013 privind modificarea
si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania � nivel de ocupatie (sase caractere) [132/2013] Hotararea 50/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea
de grefier cu studii superioare, in cadrul aceleiasi instante ori aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare [50/2013] Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata 2013 [241/2006 republicata 2013] Ordin 8/2013 privind cota procentuala
pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii [8/2013] Legea 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar. Lege nr. 4/2013 [4/2013] Ordin 37/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al
sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping [37/2013] Ordin 37/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping [3155/2013] Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile
de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare [511/C/2013] Hotarare ICCJ nr. 5/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie [5/2013] OUG 6/2013 pentru modificarea si completarea OUG 96/2012 privind
stabilirea unor masuri de reorganziare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 6/2013 [6/2013] HG 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene. Hotararea 43/2013 [43/2013] Ordin 213/2013 privind completarea Reglementarilor contabile conforme cu
Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata [213/2013] Circulara nr. 3/2013 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie � 23 februarie 2013 [3/2013] Hotararea
CSM 49/2013 pentru completarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii [49/2013] Hotarare 1/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente [1/2013] Ordin 224/2013 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul
impozitului pe profit anual [224/2013] Ordin nr. M.10/2013 privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezervistii chemati la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi [M10/2013] HG 50/2013 pentru aprobarea accizei specifice in echivalent euro pe 1.000 de tigarete. Hotarare 50/2013
[50/2013] Ordin M14/2013 privind aprobarea Criteriilor de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen [M.14/2013] Ordin
241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale [241/2013] Ordin 231/2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a
accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free [231/2013] Ordonanta de urgenta nr 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii. OUG 7/2013 [7/2013] Ordin 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a
conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate [31/2013] Ordin 27/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.
163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicatie geografica [27/2013] OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta 9/2013 [9/2013] Ordin 3281/2013 pentru modificarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, aprobate
prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6211/2012 [3281/2013] Legea 18/2013 pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Lege nr. 18/2013 [18/2013] OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Ordonanta de urgenta nr. 11/2013 [11/2013] Legea
16/2013 pentru aprobarea OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative. Lege 16/2013 [16/2013] Legea 17/2013 pentru aprobarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoanele fizice a metalelor feroase si neferoase si a
aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 17/2013 [17/2013] Ordin nr. 30/2013 pentru modificarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare [30/2013] Ordin nr. 62/2013 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de
supraveghere din domeniul feroviar [62/2013] Legea 21/2013 privind aprobarea OUG 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Lege nr. 21/2013 [21/2013] Ordin nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la
dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului [230/2013] Decizie nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar [3/2013] Legea 20/2013 privind aprobarea OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea
OUG 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala [20/2013] OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene. Ordonanta de urgenta nr. 12/2013 [12/2013] HG 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 si 3 mai
2013 ca zile libere. Hotarare nr. 79/2013 [79/2013] Legea 41/2013 privind aprobarea OG 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 [41/2013] Ordin 254/2013 privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale [254/2013] Legea 37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr.
37/2013 [37/2013] OUG 14/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 14/2013 [14/2013] Timbrul de mediu. HG 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Hotarare nr. 88/2013 [88/2013] HG 75/2013 pentru
aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii si Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012 [75/2013] HG 82/2013 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate
pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura. Hotararea 82/2013 [82/2013] HG 80/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie
2012. Hotarare 80/2013 [80/2013] Hotarare 1/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a
Practicienilor in Insolventa din Romania [1/2012, publicat 2013] Legea 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Romane. Ziua Limbii Romane [53/2013] Legea 54/2013 pentru aprobarea OUG 120/2011 privind prorogarea unor termene si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 54/2013 [54/2013] Legea 51/2013 pentru
modificarea si completarea OG 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a veniculelor scoase din uz. Lege nr. 51/2013 [51/2013] Legea 38/2013 pentru aprobarea OUG 2/2010 privind unele masuri

pentru organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative. Lege nr. 38/2013 [38/2013] Legea 47/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului. Lege nr. 47/2013
[47/2013] Legea 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Lege nr. 50/2013 [50/2013] Ordin nr 326/2013 (Ordin nr. 94/2013) privind asigurarea necesarului de finantare al Autoritatii de management [326/2013 si 94/2013] Ordin nr. 875C/2013 pentru modificarea Regulamentului de punere in
aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti [875C/2013] Legea 44/2013 pentru modificarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991. Lege nr. 44/2013 [44/2013] Ordin 10/2013 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2013
[10/2013] Legea 55/2013 pentru aprobarea OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Lege nr. 55/2013 [55/2013] Legea 49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. Lege nr. 49/2013 [49/2013] HG 110/2013 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear,
pentru anul 2013, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice [110/2013] OUG 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Ordonanta de urgenta 16/2013 [16/2013] Legea 61/2013 pentru modificarea OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare. Lege nr. 61/2013 [61/2013] Legea 62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 62/2013 [62/2013] Ordin nr. 353/2013 privind desemnarea biroului central de legatura responsabil pentru schimbul de informatii privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal intre statele membre
ale Uniunii Europene [353/2013] Legea 57/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de razboi romanesti situate pe teritoriul Republicii Moldova. Lege nr. 57/2013 [57/2013] Legea 58/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul
Republicii Slovenia privind mormintele de razboi, semnat la Ljubljana la 15 iunie 2011. Lege nr. 58/2013 [58/2013] Legea 67/2013 pentru aprobarea OUG 19/2011 privind unele masuri pentru modificarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice. Lege nr. 67/2013 [67/2013] Ordin nr. 424/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la
Ordinul ministrului sanatatii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta [424/2013] Ordin 425/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a
unitatilor functionale regionale de urgenta [425/2013] Ordin nr. 393/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru pesoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului
acestora [393/2013] Ordin 111/2013, ordin 13975/2013 privind modificarea Ordinului presedintelui ANPC si al vicepresedintelui ANAF nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea masurilor prin care se asigura punerea pe piata numai a brichetelor care prezinta caracteristici de siguranta pentru copii si interzicerea introducerii pe piata a brichetelor
fantezie [111/13975/2013] Ordin 1072C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor [1072C/2013] OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si
completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013 [20/2013] Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. Lege nr.
72/2013 [72/2013] OUG 21/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OG 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila. Ordonanta
de Urgenta nr. 21/2013 [21/2013] HG 130/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor. Hotararea 130/2013 [130/2013] Ordin nr. 765/C/2013 pentru modificarea Ordinului 1417/C/2006 privind accesul la
Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial [765/C/2013] OUG 22/2013 pentru completarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Ordonanta de urgenta nr. 22/2013 [22/2013] Legea 81/2013 privind aprobarea OUG 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii. Lege nr. 81/2013 [81/2013] HG 131/2013 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice. Hotarare nr. 131/2013 [131/2013] Legea 73/2013 privind instituirea
unor masuri speciale pentru protectia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice. Lege nr. 73/2013 [73/2013] Legea 68/2013 pentru aprobarea OUG 33/2012 privind unele masuri pentru asigurarea furnizarii serviciului public de televiziune. Lege nr. 68/2013 [68/2013] Legea 99/2013 pentru aprobarea OG
24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor. Lege nr. 99/2013 [99/2013] Ordin nr. 426/2013 privind completarea Ordinului nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare [426/2013] Legea 98/2013 privind aprobarea OUG
47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 98/2013 [98/2013] Legea 100/2013 privind aprobarea OG 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 100/2013 [100/2013] Ordin nr. 35/2013 pentru
completarea Ordinului 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri ale Ministerului Afacerilor Interne [35/2013] OUG 29/2013 privind stabilirea unor masuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013. Ordonanta de urgenta nr. 29/2013 [29/2013] OUG
27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene. Ordonanta de urgenta nr. 27/2013 [27/2013] Ordin nr. 493/2013
pentru aprobarea Regulamentului privind sustinerea examenului pentru obtinerea calitatii de arbitru atestat de Ministerul Sanatatii in vederea inregistrarii la Comisia de arbitraj infiintata pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate [493/2013] Legea 95/2013 pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004. Lege nr. 95/2013
[95/2013] Hotarare nr. 1044/2013 privind modificarea si completarea Standardului de formare a mediatorului [1044/2013] OUG 25/2013 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. Lege nr. 25/2013 [25/2013] Ordin nr. 378/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003
privind Codul de procedura fiscala [378/2013] Ordin nr. 207/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a
recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare [207/2013] OUG 30/2013 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport public judetean. Ordonanta de urgenta 30/2013 [30/2013] Ordin 39/2013 privind constituirea,
organizarea si functionarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Comitetului pentru coordonarea elaborarii Strategiei nationale de ordine publica 2014-2020 [39/2013] OUG 26/2013 pentru modificarea si completarea OG 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii � I.S.C. Ordonanta de urgenta 26/2013 [26/2013] Legea
113/2013 pentru aprobarea OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Lege nr. 113/2013 [113/2013] Legea 115/2013 privind aprobarea OUG 83/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati. Lege nr. 115/2013
[115/2013] Legea 112/2013 pentru aprobarea OG 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea si completearea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizaea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi [112/2013] HG
183/2013 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii. Hotararea nr. 183/2013 [183/2013] Ordin nr. 354/1641/2013 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei mediale primare prin centrele de permanenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministgrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011 [354/1641/2013] OUG
32/2013 pentru implementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 32/2013 [32/2013] Legea 108/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea academica a diplomelor si perioadelor de studii din invatamantul superior. Lege nr. 108/2013 [108/2013] Legea
117/2013 pentru aprobarea OUG 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor. Lege nr. 117/2013 [117/2013] Ordin nr. 418/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai caror cetateni este necesara
indeplinirea procedurii invitatiei la acordarea vizelor de scurta sedere pentru a intra pe teritoriul Romaniei [418/2013] Ordin 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene [512/2013] Ordin nr. 511/2013 privind modificarea
Ordinului nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale [511/2013] Legea 138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996. Lege nr. 138/2013 [138/2013] Ordin nr. 504/2013 pentru aprobarea
Procedurii privind accesul la informatiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte � SMS [504/2013] Legea 146/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor. Lege nr. 146/2013 [146/2013] Legea 137/2013 privind aprobarea OUG 23/2012 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente. Lege nr. 137/2013 [137/2013] OUG 38/2013 privind finantarea Autoritatii
Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Ordonanta de Urgenta nr. 38/2013 [38/2013] OUG 37/2013 pentru completarea art. 13 din OUG 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a
fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocae de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in
domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare. Ordonanta de urgenta nr. 37/2013
[37/2013] Ordin nr. 467/2013 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale [467/2013] Legea nr. 127/2013 privind aprobarea OUG nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Legea nr. 127/2013 [127/2013] Legea 134/2013 privind aprobarea OUG 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la OUG
50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 134/2013 [134/2013] OUG 35/2013 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 35/2013 [35/2013] Legea
128/2013 pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din OUG 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii. Legea nr. 128/2013 [128/2013] OUG 40/2013 pentru finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie si Imunologie Cantacuzino in vederea realizarii Planul national de interventie pentru prevenirea imbolnavirii in masa a populatiei generate de epidemii si pandemii. Ordonanta de urgenta nr. 40/2013 [40/2013] Ordin nr. 882/2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2013
[882/2013] Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati si pentru modificarea
altor acte normative. Lege nr. 149/2013 [149/2013] Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Lege nr. 165/2013 [165/2013] HG 215/2013 pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 788/2005 [215/2013] Ordin nr. 883/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru
semestrul I al anului 2013. Ordin nr. 883/2013 [883/2013] Ordin nr. 60/2013 privind infiintarea liniei telefonice si a adresei de posta electronica pentru sesizarea actelor/faptelor de discriminare, a comportamentelor de hartuire sau a tratamentelor similare indreptate impotriva personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum si pentru stabilirea
unor masuri organizatorice [60/2013] OUG nr. 42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. Ordonanta de urgenta nr. 42/2013 [42/2013] OUG 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de
protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare. Ordonanta de urgenta nr. 36/2013 [36/2013] Legea 140/2013 pentru aprobarea OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea
unor acte normative. Lege nr. 140/2013 [140/2013] HG 243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale. Hotarare nr. 243/2013 [243/2013] HG 223/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzand categoriile de
informatii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informatii Externe [223/2013] HG 212/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperarii in domeniul infrastructurii. Hotarare nr. 212/2013 [212/2013] Legea 158/2013 pentru modificarea si
completarea OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania. Lege nr. 158/2013 [158/2013] Ordin nr. 636/2013 pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregatirea infirmierilor/infirmierelor de catre furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice [636/2013] HG 268/2013
privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2013-2014. Hotararea nr. 268/2013 [268/2013] OUG 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale. Ordonanta de urgenta nr. 46/2013 [46/2013] OUG 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Ordonanta de urgenta nr. 48/2013 [48/2013] HG 186/2013 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobate prin HG 96/2011. Hotararea nr. 186/2013
[186/2013] Ordin nr. 33/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit. Ordin nr. 528/2013 [528/2013 si 33/2013] OUG 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 50/2013 [50/2013] Legea 171/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare. Lege nr. 171/2013 [171/2013] OUG 52/2013 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 52/2013 [52/2013] OUG 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Ordonanta de urgenta nr. 53/2013 [53/2013] Legea 168/2013 privind aprobarea OG 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Lege nr. 168/2013
[168/2013] Legea 179/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Lege nr. 179/2013 [179/2013] OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Ordonanta de urgenta nr. 57/2013
[57/2013] Legea 174/2013 privind aprobarea OUG 49/2012 pentru modificarea si completarea OUG 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli [174/2013] OUG 55/2013 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 55/2013 [55/2013]
Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Lege nr. 175/2013 [175/2013] Legea 176/2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni. Lege nr. 176/2013 [176/2013] Ordin 607/2013 privind
aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare [607/2013] Legea 181/2013 privind aprobarea OG 18/2011 pentru stabilirea masurilor privind verificarea si controlul unitatilor sanitare cu paturi de catre Ministerul Sanatatii si institutiile din
subordinea acestuia. Lege nr. 181/2013 [181/2013] Legea 177/2013 privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului international umanitar. Lege nr. 177/2013 [177/2013] OUG 59/2013 privind stabilirea unor masuri pentru eficientizarea activitatilor de prevenire si combatere a coruptiei. Ordonanta de urgenta nr. 59/2013 [59/2013] Legea 180/2013
privind aprobarea OUG 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 180/2013 [180/2013] Legea 172/2013 privind aprobarea OUG 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman [172/2013] OUG 58/2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala. Ordonanta de urgenta nr.
58/2013 [58/2013] Legea 167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 167/2013 [167/2013] Hotararea 35/2013 cu privire la documentul european de consultare Carte Verde privind Finantarea pe termen lung a economiei europene � COM (2013) 150 final 2
[35/2013] HG 370/2013 privind modificarea HG 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare. Hotarare nr. 370/2013 [370/2013] Hotarare 551/2013 pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante
de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007 [551/2013] OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile
economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu. Ordonanta de urgenta nr. 64/2013 [64/2013] OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Ordonanta de urgenta nr. 43/2013 [43/2013] OUG 63/2013 pentru modificarea art.
13 alin. (1^2) din OUG 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie. Ordonanta de urgenta nr. 63/2013 [63/2013] OUG 66/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Ordonanta de urgenta nr. 66/2013 [66/2013] Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012
pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 214/2013 [214/2013] OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Ordonanta de urgenta nr. 80/2013 [80/2013] OUG 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea
functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernelor ori a ministerelor. Ordonanta de urgenta 77/2013 [77/2013] HG 373/2013 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si
Guvernul din Muntenegru privind cooperarea in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2013. Hotarare 373/2013 [373/2013] HG 379/2013 privind organizarea si functionarea Sistemului national de gestionare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor
Uniunii Europene si pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe. Hotarare nr. 379/2013 [379/2013] HG 396/2013 pentru modificarea HG 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare. Hotarare nr. 396/2013 [396/2013]
Decizie nr. 249/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor [249/2013] Legea 213/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila [213/2013] OUG 79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare
nr. 138/2004, pentru completarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Ordonanta de urgenta 79/2013
[79/2013] Legea 193/2013 privind aprobarea OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 193/2013 [193/2013] OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 189/2008
privind managementul institutiilor publice de cultura. Ordonanta de urgenta nr. 68/2013 [68/2013] OUG 76/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 76/2013 [76/2013] OUG 70/2013 pentru
modificarea si completarea OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene. Ordonanta de urgenta nr. 70/2013 [70/2013] Legea 192/2013 pentru modificarea si
completarea OUG 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului. Lege nr. 192/2013 [192/2013] Legea 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale. Lege nr.
186/2013 [186/2013] Legea 206/2013 pentru completarea art. 112 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 206/2013 [206/2013] Legea 202/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa. Lege nr. 202/2013 [202/2013] Legea 217/2013 privind aprobarea OUG 107/2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 217/2013 [217/2013] HG 453/2013 pentru modificarea si completarea anexei la HG 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 453/2013 [453/2013] OG 11/2013 privind
completarea art. 9 din OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Ordonanta nr. 11/2013 [11/2013] Legea 219/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor. Lege nr. 219/2013 [219/2013] Legea 196/2013 privind aprobarea OUG
75/2012 pentru modificarea si completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Ordonanta de urgenta nr. 196/2013 [196/2013] Legea 205/2013 pentru modificarea OUG 71/2010 privind stabilirea
strategiei pentru mediul marin. Lege nr. 205/2013 [205/2013] Legea 218/2013 pentru modificarea si completarea OG 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizare la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora. Lege nr. 218/2013 [218/2013] Legea
191/2013 privind aprobarea OUG 133/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea eficientizarii unor institutii si activitati in acest domeniu [191/2013] Legea 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate. Lege nr. 185/2013 [185/2013] Legea 211/2013 privind
acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetatenia romana, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. Lege nr. 211/2013 [211/2013] OUG 69/2013 pentru modificarea si completarea legii apelor nr. 107/1996.
Ordonanta de urgenta nr. 69/2013 [69/2013] Legea 200/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate. Lege nr. 200/2013 [200/2013] Legea 220/2013 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local. Lege nr. 220/2013 [220/2013] OUG 71/2013 pentru modificarea si completarea OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru prorogarea unui termen. Ordonanta de urgenta nr. 71/2013 [71/2013] Legea 216/2013 privind aprobarea OUG 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economic-sociale a zonei Delta Dunarii. Lege nr. 216/2013 [216/2013] Legea 204/2013
privind aprobarea OUG 15/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului
Protocolului de Stat, precum si pentru modificarea unor acte normative. Lege nr. 204/2013 [204/2013] Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social. Lege nr. 248/2013 [248/2013] Legea 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva
cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Lege nr. 243/2013 [243/2013] Legea 249/2013 pentru modificarea OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului. Lege nr. 249/2013 [249/2013] Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor
acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania. Legea 235/2013 [235/2013] Legea 197/2013 privind aprobarea OUG 22/2012 pentru modificarea si completarea OG 99/2000
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si definirea tipologiei structurilor de vanzare. Lege nr. 197/2013 [197/2013] OUG 65/2013 pentru stabilirea unor masuri privind
incadrarea absolventilor Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza, promotia 2013. Ordonanta de urgenta 65/2013 [65/2013] OUG 78/2013 pentru completarea OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Ordonanta de urgenta nr. 78/2013 [78/2013] Legea 250/2013 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Lege nr. 250/2013 [250/2013] Legea 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din
sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Lege nr. 241/2013 [241/2013] OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului
pentru Energie. Ordonanta de urgenta nr. 75/2013 [75/2013] OG 13/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013. Ordonanta nr. 13/2013 [13/2013] Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG
195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013 [226/2013] OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 74/2013 [74/2013] OUG 72/2013 privind reorganizarea unor
institutii publice aflate in subordinea Ministerului Culturii. Ordonanta de Urgenta nr. 72/2013 [72/2013] Legea 240/2013 pentru realizarea capabilitatii operationale aeriene cuprinse in Faza 1 a Etapei de tranzitie initiala a Conceptiei de realizare graduala a capabilitatii de aparare aeriana in cadrul programului Avion multirol al Fortelor Aeriene. Lege
nr. 240/2013 [240/2013] Legea 232/2013 privind aprobarea OG 6/2012 pentru modificarea si completarea OG 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica. Lege nr.
232/2013 [232/2013] Legea 245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005
[245/2013] Ordin nr. 112/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public [112/2013] OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor
financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediul 2007-2013. Ordonanta nr. 15/2013 [15/2013] Hotarare nr. 769/2013 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor
din Romania nr. 64/2011 [769/2013] Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013 [254/2013] Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Lege nr. 252/2013 [252/2013] Legea 253/2013 privind
executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 253/2013 [253/2013] HG 523/2013 pentru completarea HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programe operationale. Hotarare nr.
523/2013 [523/2013] OG 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 16/2013 [16/2013] HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu [570/2013] HG 530/2013 pentru acordarea unor facilitati pe termen scurt, cu privire la obtinerea vizelor de scurta sedere,
pe teritoriul Romaniei, pentru anumite categorii de straini. Hotarare nr. 530/2013 [530/2013] OG 22/2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. Ordonanta 22/2013 [22/2013] HG 623/2013 pentru modificarea HG 274/2013
privind acordarea ajutorarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 623/2013 [623/2013] OG 25/2013 pentru modificarea si completarea OG 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora. Ordonanta 25/2013 [25/2013] OG 21/2013 pentru reglementarea
unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila in domeniul fortei de munca. Ordonanta 21/2013 [21/2013] Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si
raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice [512/2013] HG 613/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004. Hotarare nr. 613/2013 [613/2013] Ordin 1283/2013 privind aprobarea
constituirii si mentinerii unei rezerve financiare in valuta la dispozitia Ministerului Finantelor Publice [1283/2013] Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii
numelui titularului [123/2013] HG 584/2013 pentru modificarea HG 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative. Hotarare 584/2013 [584/2013] Hotarare nr. 72/2013 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar [72/2013] HG 615/2013 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 615/2013 [615/2013] Ordin nr. 1681/2013 privind aprobarea
Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii [1681/2013] OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Ordonanta nr. 20/2013 [20/2013] HG 565/2013 pentru modificarea
si completarea anexelor 1 si 2 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 565/2013 [565/2013] Ordin nr. 2355/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale
in vederea acordarii de finantari nerambursabile din Fondul Cultural National, precum si de solutionare a contestatiilor [2355/2013] HG 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada
regimului comunist in Romania. Hotararea 401/2013 [401/2013] HG 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicare 2013. Hotararea
1470/2002 republicata 2013 [1470/2002, republicata 2013] Ordin 539/255/1479/2013 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator [539/255/1479/2013] HG 653/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1251/2006.
Hotarare nr. 653/2013 [653/2013] OUG 84/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 84/2013 [84/2013] OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.
Ordonanta de urgenta 82/2013 [82/2013] OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara. Ordonanta 26/2013 [26/2013] Ordin nr. 1436/852 privind aplicarea cotei reduse de
TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie [1436/852/2013] OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013 [30/2013] OG 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu. Ordonanta Guvernului nr. 31/2013 [31/2013] Hotarare nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor [881/2013] HG 698/2013 privind infiintarea pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unei activitati finantate integral din venituri proprii si pentru
modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 257/2005 privind infiintarea pe langa Ministerul Justitiei a unei activitati finantate integral din venituri proprii [698/2013] HG 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si
facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Hotarare nr. 682/2013 [682/2013] Hotararea 878/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti [878/2013] Ordin nr. 169/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si
artizanatului [169/2013] Termeni juridici, grupare tematica
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