
17 martie 2017

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 17

martie a.c., următoarele decrete:
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Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr.
134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte
normative conexe;

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea încetării
valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele
membre ale Uniunii Europene;

Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor
necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru
achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural
naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural
naţional mobil;

Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea
măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare
pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural
naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural
naţional mobil;

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului
chestor de poliție Agapie Dragoș-Bogdan cu Ministerul Afacerilor
Interne, la data de 1 aprilie 2017;
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Decret privind acreditarea doamnei Elena Ștefoi, ambasador
extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Senegal și
în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al
României în Republica Mali și în Republica Guineea Bissau, cu
reședința la Dakar;

Decret privind acreditarea domnului Dan Stoenescu în calitatea
de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în
Republica Tunisiană;

Decret privind acreditarea domnului Sorin Vasile Moldovan în
calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României
în Republica Turkmenistan.
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