AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 29.10.2013.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 25.10.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

Norme Metodologice din
30.oct.13 2013

de punere in aplicare a prevederilor
Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale
de Stare Civila referitoare la eliberarea
extraselor multilingve ale actelor de stare
civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976

Guvernul

M.Of. 608 din 30sep-2013

30.oct.13 Hotarirea 727/2013

privind aprobarea Normelor metodologice
de punere in aplicare a prevederilor
Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale
de Stare Civila referitoare la eliberarea
extraselor multilingve ale actelor de stare
civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976

Guvernul

M.Of. 608 din 30sep-2013

31.oct.13 Legea 275/2013

pentru modificarea alin. (1) si (3) ale art. 42
din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea
unor autoritati si institutii publice,
rationalizarea cheltuielilor publice,
sustinerea mediului de afaceri si respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si
Fondul Monetar International

Parlamentul

M.Of. 659 din 28oct-2013
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Legislatia Uniunii Europene

22.oct.13

22.oct.13

23.oct.13

23.oct.13

24.oct.13

24.oct.13

Ministerul Afacerilor
Europene

M.Of. 776 din 16noi-2012

Procedura din 2012

de atribuire aplicabila beneficiarilor privati de
proiecte finantate din instrumente structurale,
obiectivul ''Convergenta''

Ministerul Afacerilor
Europene

M.Of. 776 din 16noi-2012

Ordinul 1050/2012

privind aprobarea Procedurii de atribuire
aplicabile beneficiarilor privati de proiecte
finantate din instrumente structurale, obiectivul
''Convergenta''

Ministerul Justitiei si
Libertatilor Cetatenesti

M.Of. 46 din 27-ian2009

Regulament din 2009

pentru descrierea, compunerea si modul de
purtare a uniformelor si echipamentului specific
pentru functionarii publici cu statut special din
sistemul administratiei nationale a
penitenciarelor, precum si regulile de acordare a
drepturilor de echipament

Ministerul Justitiei si
Libertatilor Cetatenesti

M.Of. 46 din 27-ian2009

Ordinul 94/C/2009

privind aprobarea Regulamentului pentru
descrierea, compunerea si modul de purtare a
uniformelor si echipamentului specific pentru
functionarii publici cu statut special din sistemul
administratiei nationale a penitenciarelor,
precum si a regulilor de acordare a drepturilor de
echipament

Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului

M.Of. 479 bis din
07-iun-2005

Normativ din 2005

pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP
086-05

Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului

M.Of. 479 bis din
07-iun-2005

Ordinul 217/2005

pentru aprobarea Reglementarii tehnice
''Normativ pentru proiectarea, executarea si
exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor'',
indicativ NP 086-05
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25.oct.13

25.oct.13

25.oct.13

25.oct.13

25.oct.13

25.oct.13

25.oct.13

25.oct.13

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 351 din 13iun-2013

Guvernul

M.Of. 593 din 20aug-2012

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 356 din 25mai-2012

Ordinul 700/2012

pentru aprobarea Procedurii de modificare, din
oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum
si a modelului si continutului unor formulare

Parlamentul

M.Of. 817 din 18noi-2011

Legea 207/2011

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004
privind falimentul institutiilor de credit

Parlamentul

Legea 169/2010

pentru modificarea si completarea Legii nr.
85/2006 privind procedura insolventei

M.Of. 505 din 21iul-2010

Guvernul

M.Of. 278 din 28apr-2010

Parlamentul

M.Of. 145 din 05mar-2010

Parlamentul

M.Of. 870 din 14dec-2009

Ordinul 606/2013

Ordonanta 12/2012

Ordonanta urgenta 37/2010

privind modificarea Ordinului presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
700/2012 pentru aprobarea Procedurii de
modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire
la TVA, precum si a modelului si continutului unor
formulare
pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul
institutiilor de credit

pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul
institutiilor de credit

Legea 25/2010

pentru modificarea si completarea Legii nr.
85/2006 privind procedura insolventei

Legea 381/2009

privind introducerea concordatului preventiv si
mandatului ad-hoc
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25.oct.13

Legea 277/2009

25.oct.13

Ordonanta urgenta
173/2008

25.oct.13

25.oct.13

25.oct.13

27.oct.13

27.oct.13

27.oct.13

Legea 85/2006

Ordonanta 10/2004

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolventei si pentru modificarea lit. c) a art. 6 din
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru
pentru modificarea si completarea Legii nr.
85/2006 privind procedura insolventei

M.Of. 486 din 14iul-2009

Guvernul

M.Of. 792 din 26noi-2008

Parlamentul

M.Of. 359 din 21apr-2006

Guvernul

M.Of. 84 din 30-ian2004

Parlamentul

M.Of. 931 din 19dec-2002

Guvernul

M.Of. 405 din 09iun-2011

Guvernul

M.Of. 800 din 24noi-2009

Parlamentul

M.Of. 372 din 28apr-2004

privind procedura insolventei

privind falimentului institutiilor de credit

Legea 637/2002

cu privire la reglementarea raporturilor de drept
international privat in domeniul insolventei

Hotarirea 566/2011

pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea si
functionarea Garzii Financiare

Hotarirea 1324/2009

privind organizarea si functionarea Garzii
Financiare

Legea 132/2004

Parlamentul

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii
Financiare
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28.oct.13

Ordinul 64/2013

privind aprobarea nivelului stocului minim de
gaze naturale pentru titularii licentelor de
furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale
pentru titularul licentei de operare a Sistemului
national de transport al gazelor naturale, pentru
ciclul de inmagazinare 2013-2014

Autoritatea Nationala de
Reglementare in Domeniul
Energiei

M.Of. 536 din 26aug-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 268L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 269L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 270L

Parlamentul
European;Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 145L

Consiliul Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 285L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 267L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 25.10.2013:
Legislatia Romaniei
de inregistrare a unei denumiri in Registrul
denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Carn d'Andorra (IGP)]

30.oct.13

Regulamentul 963/02-oct2013

30.oct.13

Regulamentul 952/09-oct2013

de stabilire a Codului vamal al Uniunii

Regulamentul 969/02-oct2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul
denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Pasta di Gragnano (IGP)]

31.oct.13

Legislatia Uniunii Europene

30.oct.13

Regulamentul 450/23-apr2008

31.oct.13

Decizia 2012/642/PESC/15oct-2012

31.oct.13

Decizia 2011/671/UE/11-

de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul
Vamal Modernizat)

privind masuri restrictive impotriva Belarus

de autorizare a statelor membre de a prelungi

5

oct-2011

autorizatiile provizorii acordate pentru noile
substante active benalaxil-M, gama-cihalotrin si
valifenalat

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
LEGE pentru completarea art.43 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române
de Televiziune
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
feroviar
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea
şi desfăşurarea activităţii de turism în România
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001
privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2013 pentru modificarea art.37, precum și pentru prorogarea termenelor
prevăzute la art.35 alin.(2) și art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
LEGE privind aprobarea Memorandumului de Înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. semnat la București la 15 februarie
2013
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la
București, la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 26 iunie 2013
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de
credit
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
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LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii
nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului
dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații
cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca
urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și puterile Aliate și Asociate , semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și
ale Legii 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților
și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la
Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor,relativă la regimul proprietăților situate în
zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 și Legii
nr.393/2006
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuli nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind menitul minim
garantat, precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și
facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.15/2002
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr.8/2010
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de
drumuri naţionale din România
LEGE privind trecerea colecției de timbre a României de la Compania Națională Poșta Română în Patrimoniul Băncii Naționale a României
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
LEGE pentru completarea Legii nr.53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române
LEGE privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizaților de producători din
sectorul laptelui și al produselor lactate
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care
au obținut media 10 la examenul de bacalaureat 2013
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