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1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea
şi  completarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  39/2005  privind  cinematografia,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei  (M. Of.
nr. 999 din 12 decembrie 2016)

2.  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  93/2016 pentru
reglementarea  unor  măsuri  de  simplificare  a  acordării  unor  beneficii  de
asistenţă  socială,  precum şi  pentru  stabilirea  unor  măsuri  bugetare  pentru
acestea în anul 2016 (M. Of. nr. 998 din 12 decembrie 2016)

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea
şi  completarea art.  1 din Ordonanţa  de urgenţă  a Guvernului  nr.  60/2009
privind  unele  măsuri  în  vederea  implementării  programului  "Prima  casă",
precum  şi  pentru  stabilirea  unor  măsuri  la  nivelul  administraţiei  publice
centrale (M. Of. nr. 1013 din 16 decembrie 2016)

4.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  2672/2016 privind
împuternicirea  persoanelor  din  cadrul  aparatului  de  inspecţie  economico-
financiară de a verifica şi controla perceperea şi virarea timbrului Crucii Roşii şi
de  a  constata  contravenţiile  şi  a  aplica  sancţiunile  prevăzute  de  Legea
Societăţii  Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995  (M. Of. nr.
1001 din 13 decembrie 2016)

5.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  2799/2016 privind
împuternicirea  persoanelor  din  cadrul  aparatului  de  inspecţie  economico-
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financiară  de a constata  contravenţiile  şi  a aplica sancţiunile  prevăzute  de
Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  88/2013  privind  adoptarea  unor
măsuri  fiscal-bugetare  pentru  îndeplinirea  unor  angajamente  convenite  cu
organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative (M. Of. nr. 1006 din 15 decembrie 2016)

6. Decizia Curţii Constituţionale nr. 710/2016 referitoare la obiecţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri de efectuare a
reţinerilor  din  venituri  obţinute  de  persoanele  fizice  din  contracte  privind
raporturi de muncă în baza unor titluri executorii  (M. Of. nr. 1014 din 16
decembrie 2016) 
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