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1.  Legea  nr.  12/2016 pentru  aprobarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  29/2015
privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării
publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană",  în perioada
2014 - 2020 (M. Of. nr. 48 din 21 ianuarie 2016)

2.  Legea  nr.  14/2016 pentru  aprobarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  25/2014
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
(M. Of. nr. 48 din 21 ianuarie 2016)

3.  Legea  nr.  308/2015 pentru  ratificarea  Acordului  de  parteneriat  economic
preliminar între Côte d'Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele
sale  membre,  pe  de  altă  parte,  semnat  la  Abidjan  la  26  noiembrie  2008  şi  la
Bruxelles la 22 ianuarie 2009 (M. Of. nr. 43 din 20 ianuarie 2016)

4. Legea nr. 309/2015 pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii
unui  acord  de  parteneriat  economic  între  Comunitatea  Europeană  şi  statele  sale
membre,  pe de o parte,  şi  partea "Africa Centrală",  pe de altă parte,  semnat la
Yaoundé la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 (M. Of. nr. 47 din
21 ianuarie 2016)

5.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  4146/2015 pentru  aprobarea
Normelor privind aplicarea scutirii  de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art.
294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la
art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul
forţelor  Statelor  Unite  ale  Americii  în  România,  semnat  la  Washington  la  30
octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 (M. Of. nr. 33 din 18 ianuarie
2016)
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6.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a
documentelor  justificative  anexate acesteia,  precum şi  a Procedurii  de aplicare a
acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central  (M. Of. nr. 45 din 20
ianuarie 2016)

7. Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări  de  Sănătate  nr.  43/8/2016 pentru  modificarea  şi  completarea
Normelor  de  aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.
158/2005  privind  concediile  şi  indemnizaţiile  de  asigurări  sociale  de  sănătate,
aprobate  prin  Ordinul  ministrului  sănătăţii  şi  al  preşedintelui  Casei  Naţionale  de
Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 (M. Of. nr. 46 din 20 ianuarie 2016)

8. Ordinul ministrului afacerilor  externe nr.  2543/2015 privind intrarea în
vigoare a unor tratate internaţionale (M. Of. nr. 48 din 21 ianuarie 2016) 
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