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1.  Hotărârea  Guvernului  nr.  133/2016 pentru  modificarea  Normelor
metodologice  de aplicare  a Legii  nr.  76/2002 privind  sistemul  asigurărilor  pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
174/2002,  şi  pentru  modificarea  Procedurilor  privind  accesul  la  măsurile  pentru
stimularea ocupării  forţei  de  muncă,  modalităţile  de finanţare  şi  instrucţiunile  de
implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 (M. Of.
nr. 178 din 9 martie 2016)

2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 280/2016 privind modificarea şi
completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru
buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea
inventarului  centralizat  al  bunurilor  imobile  proprietate  privată  a  statului  şi  a
drepturilor reale supuse inventarierii (M. Of. nr. 178 din 9 martie 2016)

3.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
829/2016 pentru  aprobarea  Normelor  privind  accesul  operatorilor  economici  la
aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv
de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor
de produse accizabile (M. Of. nr. 179 din 10 martie 2016)

4.  Ordinul  ministrului  afacerilor  externe  nr.  358/2016 pentru  aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.861
al  Consiliului  din  18  octombrie  2015  de  modificare  a  Regulamentului  (UE)  nr.
267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (M. Of. nr. 177 din 9 martie
2016)

5.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
952/2016 pentru  modificarea  şi  completarea  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale
de executare  silită,  precum şi  a  structurilor  abilitate  cu  ducerea  la  îndeplinire  a
măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită  (M. Of. nr. 186
din 11 martie 2016) 
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