AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 10.03.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 10.03.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

18.mar.15

Hotarirea
57/2015

privind compatibilitatea electromagnetica

Guvernul

M.Of. 119
din 16-feb2015

18.mar.15

Legea
167/2014

privind exercitarea profesiei de bona

Parlamentul

M.Of. 922
din 18-dec2014

21.mar.15

Ordinul
614/2015

pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a formularelor declaratiei vamale de
import/export in cazul aplicarii procedurii alternative

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 160
din 06mar-2015

Legislatia Uniunii Europene
de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului privind asistenta ce trebuie acordata
Comisiei si colaborarea dintre statele membre in domeniul examinarii stiintifice a
problemelor legate de produsele alimentare

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 43L

10.mar.15

Directiva
254/11-feb2015

de aprobare a unei modificari minore a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice
protejate [Marchfeldspargel (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 43L

10.mar.15

Regulamentul
255/13-feb2015

de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Comte (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 43L

10.mar.15

Regulamentul
256/13-feb2015
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 43L

10.mar.15

Regulamentul
257/13-feb2015

de aprobare a unei modificari care nu este minora din caietul de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Fasola Piskny Jas z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca
(DOP)]
de modificare a anexelor I-IV la Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind
competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si
comerciala

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 45L

11.mar.15

Regulamentul
263/16-ian2015

Comisia Europeana
privind autorizarea neohesperidin-dihidro-calconei ca aditiv pentru hrana ovinelor,
pestilor, cainilor, viteilor si a anumitor categorii de porci

Jurnalul
Oficial 45L

11.mar.15

Regulamentul
264/18-feb2015

de inlocuire a anexelor I-VII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului privind
competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor si cooperarea in
materie de obligatii de intretinere

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 49L

12.mar.15

Regulamentul
228/17-feb2015

Comisia Europeana
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Carnikavas negi (IGP)]

Jurnalul
Oficial 47L

12.mar.15

Regulamentul
269/13-feb2015

Comisia Europeana
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Meloa de Santa Maria - Atores (IGP)]

Jurnalul
Oficial 47L

12.mar.15

Regulamentul
270/17-feb2015

Comisia Europeana
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Pecorino delle Balze Volterrane (DOP)]

Jurnalul
Oficial 47L

12.mar.15

Regulamentul
271/17-feb2015

Jurnalul
Oficial 50L

13.mar.15

de modificare a anexelor VIII, IX si X la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH) in ceea ce priveste studiul extins de
toxicitate pentru reproducere pe o singura generatie

Comisia Europeana

Regulamentul
282/20-feb2015
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17.mar.15

Regulamentul
291/19-feb2015

de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul de origine protejate si al indicatiilor geografice
protejate [Asparago bianco di Cimadolmo (IGP)]

17.mar.15

Regulamentul
292/24-feb2015

de aprobare a dioxidului de carbon ca substanta activa destinata utilizarii in produsele
biocide pentru tipul de produs 15

17.mar.15

Regulamentul
293/24-feb2015

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Liliputas (IGP)]
de aprobare a alternatorului eficient MELCO GXi ca tehnologie inovatoare pentru
reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, in temeiul Regulamentului (CE)
nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 53L

17.mar.15

Decizia
295/24-feb2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 53L

17.mar.15

Decizia
296/24-feb2015

de stabilire a modalitatilor procedurale de cooperare intre statele membre privind
identificarea electronica in temeiul articolului 12 alineatul (7) din Regulamentul (UE)
nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind identificarea
electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna

Comisia Europeana
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Weilacker/Allgauer Weilacker (DOP)]

Jurnalul
Oficial 55L

18.mar.15

Regulamentul
301/13-feb2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 454/2011 privind specificatia tehnica de
interoperabilitate referitoare la subsistemul ''aplicatii telematice pentru serviciile de
calatori'' al sistemului feroviar transeuropean

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 55L

18.mar.15

Regulamentul
302/25-feb2015

Comisia Europeana
de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste conditiile de autorizare a substantei active triclopir

Jurnalul
Oficial 56L

19.mar.15

Regulamentul
307/26-feb2015
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 53L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 53L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 53L

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste conditiile de autorizare a substantei active Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-izobutirat de
docosatetraen-1-il

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 56L

19.mar.15

Regulamentul
308/26-feb2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 29/2009 al Comisiei de stabilire a cerintelor
privind serviciile de legaturi de date pentru cerul unic european si de abrogare a
Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 441/2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 56L

19.mar.15

Regulamentul
310/26-feb2015

Jurnalul
Oficial 58L

23.mar.15

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH) in ceea ce priveste hidrocarburile
aromatice policiclice si ftalatii

Comisia Europeana

Regulamentul
326/02-mar2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste cerintele pentru introducerea pe piata si conditiile de
utilizare a aditivilor care constau in preparate

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 58L

23.mar.15

Regulamentul
327/02-mar2015

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste modelele pentru
transmiterea anumitor informatii catre Comisie

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 60L

24.mar.15

Regulamentul
341/20-feb2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 61L

25.mar.15

Regulamentul
352/02-mar2015

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Cereza del Jerte (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 62L

26.mar.15

Regulamentul
358/03-mar2015

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European
si al Consiliului in ceea ce priveste statisticile referitoare la cheltuielile si sursele de
finantare in domeniul sanatatii

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 62L

26.mar.15

Regulamentul
359/04-mar2015
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28.mar.15

Regulamentul
251/26-feb2014

privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea si protejarea indicatiilor
geografice ale produselor vitivinicole aromatizate si de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 1601/91 al Consiliului

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 84L

Guvernul

M.Of. 645
din 21-sep2007

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 78L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
130L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 76L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 10.03.2015:
Legislatia Romaniei

18.mar.15

Hotarirea
982/2007

privind compatibilitatea electromagnetica
Legislatia Uniunii Europene

10.mar.15

Directiva
93/5/CEE
/25-feb-1993

15.mar.15

Decizia
2014/145/PE
SC/17-mar2014

19.mar.15

Regulamentul
441/30-apr2014

22.mar.15

Decizia
2011/172/PE
SC/21-mar2011

privind asistenta ce trebuie acordata Comisiei si colaborarea dintre statele membre in
domeniul examinarii stiintifice a problemelor legate de produsele alimentare

privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta
integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 29/2009 de stabilire a cerintelor privind
serviciile de legaturi de date pentru cerul unic european

privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane, entitati si
organisme avand in vedere situatia din Egipt
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22.mar.15

Decizia
2011/173/PE
SC/21-mar2011

privind masuri restrictive, avand in vedere situatia din Bosnia si Hertegovina

26.mar.15

Decizia
338/27-feb2015

privind anumite masuri de protectie provizorii referitoare la gripa aviara inalt
patogena de subtip H5N8 in Ungaria

28.mar.15

Regulamentul
1601/10-iun1991

de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor
aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din
produse vitivinicole

31.mar.15

Decizia
2013/92/UE/
18-feb-2013

privind supravegherea, controalele fitosanitare si masurile care urmeaza sa fie luate in
ceea ce priveste materialul de ambalaj pe baza de lemn utilizat efectiv in transportul
unor marfuri specificate originare din China

31.mar.15

Decizia
2010/96/PES
C/15-feb2010

privind o misiune militara a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea fortelor
de securitate somaleze

31.mar.15

Decizia
2007/641/CE
/01-oct-2007

privind incheierea consultarilor cu Republica Insulelor Fiji in temeiul articolului 96 din
Acordul de parteneriat ACP - CE si al articolului 37 din Instrumentul de cooperare
pentru dezvoltare

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 76L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 58L

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 47L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 44L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
260L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor
regenerabile de energie
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LEGE privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole
LEGE pentru completarea art.36 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
LEGE pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea
Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I "-S.A.
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte
normative
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor immobile
aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu
destinaţia de locuinţe
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru" Societatea
Complexul Energetic Hunedoara" -S.A.
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din
subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2014 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin
reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr.500/2002
privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care
armonizează condiţiile de comercializare a produselor
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru
aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor
LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
LEGE pentru aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar federaţiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei
totale alocate fiecărei activităţi
LEGE pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
LEGE pentru completarea art.33 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
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LEGE pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
LEGE pentru conferirea titlului onorific de "Martir şI Erou al Naţiunii Române" lui Avram Iancu, pentru viaţă închinată şi jertfită spre propăşirea
neamului românesc
LEGE pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2/2014
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor
operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
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