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1.  Legea  nr.  25/2017 privind  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (M. Of. nr.
210 din 28 martie 2017)

2.  Legea  nr.  26/2017 privind  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a
Guvernului  nr.  46/2016 pentru completarea Legii  nr.  227/2015 privind
Codul fiscal (M. Of. nr. 210 din 28 martie 2017)

3.  Legea  nr.  31/2017 pentru  completarea  Legii  nr.  36/1991  privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură  (M. Of. nr.
214 din 29 martie 2017)

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea
conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea
impozitului  asupra  veniturilor  suplimentare  obţinute  ca  urmare  a
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale  (M. Of. nr. 224
din 31 martie 2017)

5. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr.  967/2017 pentru  aprobarea  modelelor  unor  formulare  utilizate  în
domeniul colectării  creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul
Unităţii de imprimare rapidă (M. Of. nr. 208 din 27 martie 2017)

6. Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 429/2017 privind intrarea
în vigoare a unor tratate internaţionale  (M. Of. nr. 212 din 28 martie
2017)
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7.  Hotărârea  Guvernului  nr.  174/2017 pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  privind  modul  de  calcul  al  drepturilor  salariale  pentru
salariaţii  încadraţi  cu  contract  individual  de  muncă  pe  durată
nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de
stat din industria naţională de apărare care nu desfăşoară activităţi de
bază din lipsă de comenzi  sau contracte,  precum şi  pentru stabilirea
activităţilor prevăzute la art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria
naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative (M. Of. nr. 224 din 31 martie 2017)

8.  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 7/2017     (M. Of. nr.
220 din 30 martie 2017)

9. Decizia      Curţii Constituţionale nr. 61/2017 referitoare la obiecţia de
neconstituţionalitate  a  dispoziţiilor  Legii  privind  procedura  interpretării
actelor normative, în ansamblu, precum şi, în special, ale art. 3 alin. (1)
prin raportare la art. 10 - 24, ale art. 4, art. 10, art. 14 teza a doua, art.
16, art. 21 alin. (1) teza întâi şi ale art. 23 alin. (1) teza întâi din lege (M.
Of. nr. 219 din 30 martie 2017)

10. Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2017 privind
încheierea  exerciţiului  financiar  2016  pentru  societăţile  din  domeniul
asigurărilor (M. Of. nr. 207 din 27 martie 2017) 
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