AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 23.03.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 23.03.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

23.mar.15

Legea
47/2015

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2014 privind
reglementarea unor masuri financiar-fiscale pentru Societatea ''Complexul Energetic
Hunedoara'' - S.A.

23.mar.15

Legea
48/2015

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2014 privind durata
unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte

23.mar.15

Legea
49/2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2014 pentru
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

23.mar.15

Legea
50/2015

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri
pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de
comercializare a produselor

Legea
51/2015

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene
prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru
modificarea si completarea unor acte normative

Legea
52/2015

privind aprobarea platii anuale a cotizatiilor si serviciilor lingvistice pentru
organizatiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si
agroalimentar

23.mar.15

23.mar.15
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Parlamentul

M.Of. 189
din 20mar-2015

Parlamentul

M.Of. 189
din 20mar-2015

Parlamentul

M.Of. 189
din 20mar-2015

Parlamentul

M.Of. 189
din 20mar-2015

Parlamentul

M.Of. 189
din 20mar-2015

Parlamentul

M.Of. 189
din 20mar-2015

24.mar.15

Ordinul
493/2015

pentru aprobarea Listei cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al
exporturilor, importurilor si altor operatiuni

Ministerul Afacerilor
Externe

M.Of. 174
din 13mar-2015

Legislatia Uniunii Europene
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

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

28.mar.15

Regulamentul
251/26-feb2014
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30.mar.15

Regulamentul
385/03-mar2015

30.mar.15

Regulamentul
386/05-mar2015

30.mar.15

Regulamentul
387/05-mar2015

30.mar.15

Regulamentul
388/05-mar2015

30.mar.15

Regulamentul
389/05-mar2015

30.mar.15

Regulamentul
390/05-mar2015

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind
Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun

30.mar.15

Regulamentul
391/09-mar2015

de refuzare a autorizarii anumitor mentiuni de sanatate inscrise pe produsele
alimentare care se refera la dezvoltarea si sanatatea copiilor

31.mar.15

Regulamentul
394/10-mar2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 65L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 65L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 65L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 65L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 65L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 65L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 65L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 66L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Oli de l'Emporda/Aceite de L'Emporda (DOP)]

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind
Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 in ceea ce priveste substanta
''tulatromicina''

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 23.03.2015:
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Legislatia Romaniei
Ordinul
996/2014

24.mar.15

pentru aprobarea Listei cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al
exporturilor, importurilor si altor operatiuni

Ministerul Afacerilor
Externe

M.Of. 328
din 06mai-2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 58L

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
260L

Legislatia Uniunii Europene

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
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

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
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 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
LEGE pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
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LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea
de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze
Naturale"Transgaz"-S.A.Mediaş
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996
LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în
normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2014 pentru completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului
Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare
LEGE pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte
normative
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