
 

LEGISLATIE ianuarie - mai 2016 
 

HOTĂRÂRE nr. 349 din 11 mai 2016 privind declararea zonei 
naturale "Acumulare Văcăreşti" ca parc natural şi instituirea 

regimului de arie naturală protejată 
 

LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice 

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări 

şi concesiunile de servicii 

LEGE nr. 109 din 26 mai 2016 pentru completarea art. 51 din 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

LEGE nr. 46 din 30 martie 2016 pentru modificarea art. 6 alin. 

(2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii 

LEGE nr. 53 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 
 

LEGE nr. 65 din 12 aprilie 2016 pentru modificarea Legii nr. 

152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe 

LEGE nr. 69 din 25 aprilie 2016 privind achiziţiile publice 

verzi 

LEGE nr. 74 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea 

diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România 

ORDIN nr. 1110 din 31 martie 2016 privind modificarea şi 

completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 3.622/2015 pentru aprobarea 
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modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în 

administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale 

datorate de persoanele fizice 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi 
pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 
 

HOTĂRÂRE nr. 159 din 11 martie 2016 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1/2016 

LEGE nr. 20 din 4 martie 2016 pentru modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

LEGE nr. 33 din 17 martie 2016 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor 

LEGE nr. 34 din 22 martie 2016 privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

LEGE nr. 36 din 22 martie 2016 privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2013 pentru 

modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici 

ORDIN nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare 

şi actualizare a documentaţiilor de urbanism 

HOTĂRÂRE nr. 66 din 10 februarie 2016 privind modificarea 

şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru 

aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de 
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urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 A CONCURENŢEI - 

REPUBLICARE*) 

ORDIN nr. 116 din 22 ianuarie 2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de 

selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru 

proiectele aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de 

cunoştinţe şi acţiuni de informare" din Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) 

ORDIN nr. 117 din 1 februarie 2016 pentru modificarea şi 

completarea Ordinului directorului general al Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 

1.738/2015 privind aprobarea termenelor pentru 

soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor 

de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară şi unităţile sale subordonate 

ORDIN nr. 587 din 1 februarie 2016 pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru 

declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau reţinere la sursă 

ORDIN nr. 588 din 1 februarie 2016 pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă 

pe valoarea adăugată" 

NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

ORDONANŢĂ nr. 6 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea 

art. 28 alin. (41) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de 

servicii şi libertatea de a furniza servicii în România 

ORDONANŢĂ nr. 7 din 27 ianuarie 2016 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice 

ORDONANŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice 
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ORDONANŢĂ nr. 12 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de arhitect 

ORDONANŢĂ nr. 13 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa 

energetică a clădirilor 
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