AGENDA JURIDICA

Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 22.11.2012.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 22.11.2012:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei
22-nov2012

Legea 214/2012

privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, judetul Bihor,
precum si a resedintei de comuna

Parlamentul

M.Of. 777 din 19noi-2012

22-nov2012

Legea 211/2012

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2011 pentru
modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea,
gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie
acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de
razboi

Parlamentul

M.Of. 778 din 19noi-2012

23-nov2012

Hotarirea 902/2012

privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile
efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile
registrului comertului de pe langa tribunale

Guvernul

M.Of. 667 din 24sep-2012

27-nov2012

Ordonanta urgenta
63/2012

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte

Guvernul

M.Of. 749 din 07noi-2012

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 257L

Legislația Uniunii Europene
25-nov2012

Regulamentul 868/24sep-2012

privind autorizarea azorubinei ca aditiv furajer pentru pisici
si caini
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25-nov2012

Regulamentul 869/24sep-2012

privind autorizarea taumatinei ca aditiv furajer pentru
toate speciile de animale

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 257L

25-nov2012

Regulamentul 870/24sep-2012

privind autorizarea naringinei ca aditiv furajer pentru toate
speciile de animale

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 257L

26-nov2012

Regulamentul 1012/05nov-2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 si a
Regulamentului (CE) nr. 1251/2008 in ceea ce priveste lista
speciilor vectori, cerintele de sanatate animala si cerintele
de certificare referitoare la sindromul ulcerativ epizootic si
in ceea ce priveste rubrica pentru Thailanda din lista de tari
terte din care sunt permise importurile de anumite specii
de pesti si produse pescaresti in Uniune

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 306L

26-nov2012

Decizia
2012/678/UE/29-iun2012

privind anchetele si amenzile legate de manipularea
datelor statistice in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
1173/2011 al Parlamentului European si al Consiliului
privind aplicarea eficienta a supravegherii bugetare in zona
euro

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 306L

27-nov2012

Regulamentul 1018/05nov-2012

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 232/2009, (CE) nr.
188/2007, (CE) nr. 186/2007, (CE) nr. 209/2008, (CE) nr.
1447/2006, (CE) nr. 316/2003, (CE) nr. 1811/2005, (CE) nr.
1288/2004, (CE) nr. 2148/2004, (CE) nr. 1137/2007, (CE) nr.
1293/2008, (CE) nr. 226/2007, (CE) nr. 1444/2006, (CE) nr.
1876/2006, (CE) nr. 1847/2003, (CE) nr. 2036/2005, (CE) nr.
492/2006, (CE) nr. 1200/2005 si (CE) nr. 1520/2007 in ceea
ce priveste continutul maxim de anumite microorganisme
din furajele complete

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 307L

27-nov2012

Regulamentul 1019/06nov-2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1096/2009 in ceea
ce priveste continutul minim de endo- 1,4-beta-xilanaza
produsa de Aspergillus niger (CBS 109.713) ca aditiv furajer

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 307L
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in hrana puilor pentru ingrasare si in hrana ratelor (titularul
autorizatiei: BASF SE)
27-nov2012

Regulamentul 1021/06nov-2012

privind autorizarea preparatului endo-1,4-beta-xilanaza
produsa de Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) ca aditiv
furajer pentru speciile de pasari de curte minore altele
decat ratele (titularul autorizatiei: Danisco Animal
Nutrition)

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 307L

28-nov2012

Regulamentul 1031/26oct-2012

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Abensberger Spargel/Abensberger Qualitatsspargel (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 308L

28-nov2012

Regulamentul 1030/26oct-2012

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate [Isle
of Man Queenies (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 308L

28-nov2012

Regulamentul 1032/26oct-2012

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

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 308L

28-nov2012

Regulamentul 1033/26oct-2012

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Cabrito do Alentejo (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 308L

28-nov2012

Regulamentul 1034/26oct-2012

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Cordeiro Mirandes/Canhono Mirandes (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 308L

28-nov2012

Regulamentul 1035/26oct-2012

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Kraska panceta (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 308L
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28-nov2012

Regulamentul 1036/07nov-2012

de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE si a anexei
II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 in ceea ce priveste
rubricile pentru Croatia in listele tarilor terte sau ale
partilor acestora din care introducerea de carne proaspata
si de anumite produse din carne in Uniune este autorizata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 308L

29-nov2012

Regulamentul 1041/26oct-2012

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate [
(Pinggu Da Tao) (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 310L

29-nov2012

Regulamentul 1046/08nov-2012

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003
al Parlamentului European si al Consiliului privind
instituirea unui nomenclator comun al unitatilor teritoriale
de statistica (NUTS) privind transmiterea seriilor temporale
privind noua impartire regionala

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 310L

29-nov2012

Regulamentul 1047/08nov-2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 in ceea
ce priveste lista mentiunilor nutritionale

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 310L

29-nov2012

Regulamentul 1048/08nov-2012

privind autorizarea unei mentiuni de sanatate inscrisa pe
produsele alimentare si care se refera la reducerea riscului
de imbolnavire

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 310L

29-nov2012

Regulamentul 1049/08nov-2012

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr.
1333/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in
ceea ce priveste utilizarea siropului de poliglicitol in mai
multe categorii de produse alimentare

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 310L

29-nov2012

Regulamentul 1050/08nov-2012

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 231/2012 de
stabilire a specificatiilor pentru aditivii alimentari
enumerati in anexele II si III la Regulamentul (CE) nr.
1333/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in
ceea ce priveste siropul de poliglicitol

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 310L
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29-nov2012

Regulamentul 1214/16nov-2011

privind transportul rutier transfrontalier profesionist de
numerar in euro intre statele membre din zona euro

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 316L

30-nov2012

Directiva
2012/32/UE/25-oct2012

de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind
echipamentele maritime

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 312L

30-nov2012

Regulamentul 446/21mar-2012

de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste
standardele tehnice de reglementare referitoare la
continutul si formatul rapoartelor periodice privind datele
de rating care trebuie transmise Autoritatii europene
pentru valori mobiliare si piete de catre agentiile de rating
de credit

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 140L

Guvernul

M.Of. 617 din 22aug-2008

Oficiul National de
Prevenire si
Combatere a Spalarii
Banilor

M.Of. 171 din 05mar-2008

Primul-Ministru

M.Of. 213 din 30mar-2012

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 22.11.2012:
Legislatia Romaniei
02-nov2012

Hotarirea 879/2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii ''Lucrari de consolidare,
modernizare, reabilitare, refunctionalizare, extindere spatii
Centrul Cultural «Sala Palatului» - Bucuresti, Obiectul 1,
corpurile A, B, C si scarile exterioare''

02-nov2012

Ordinul 13/2008

pentru aprobarea modelului si continutului formularului
tipizat ''Proces-verbal de constatare si sanctionare a
contraventiilor'', precum si a caracteristicilor de tiparire a
acestuia

02-nov2012

Decizia 77/2012

pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr.
24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei
interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevazute la
art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007
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pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare
a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a
statului
02-nov2012

Decizia 15/2012

pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr.
24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei
interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevazute la
art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007
pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare
a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a
statului

Primul-Ministru

M.Of. 54 din 23ian-2012

02-nov2012

Decizia 8/2012

pentru modificarea si completarea anexei la Decizia
primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea
componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea
bunurilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta
Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si
conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii,
in proprietatea privata a statului

Primul-Ministru

M.Of. 26 din 12ian-2012

02-nov2012

Decizia 130/2011

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de
catre doamna Tudor Florentina a functiei publice de
secretar general al Ministerului Afacerilor Europene

Primul-Ministru

M.Of. 857 din 05dec-2011

02-nov2012

Decizia 2/2011

pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr.
24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei
interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevazute la
art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007
pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare
a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a
statului

Primul-Ministru

M.Of. 19 din 10ian-2011

02-nov-

Decizia 24/2010

privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale
pentru repartizarea bunurilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit.

Primul-Ministru

M.Of. 47 din 21-
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a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru
reglementarea modului si conditiilor de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a
statului

2012

ian-2010

05-nov2012

Ordinul 184/2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
formularele de prescriptie medicala cu regim special si cu
timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale
veterinare si a normelor metodologice referitoare la
utilizarea acestora

Autoritatea Nationala
Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta
Alimentelor

M.Of. 717 din 22aug-2006

05-nov2012

Norma sanitara
veterinara din 2006

privind formularele de prescriptie medicala cu regim
special si cu timbru sec pentru eliberarea produselor
medicinale veterinare si normele metodologice referitoare
la utilizarea acestora

Autoritatea Nationala
Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta
Alimentelor

M.Of. 717 din 22aug-2006

06-nov2012

Ordinul 78/2008

pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care
reglementeaza importurile paralele de produse medicinale
veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizatie de
comercializare si a Procedurii simplificate de obtinere a
autorizatiilor de comercializare pentru produse medicinale
veterinare

Autoritatea Nationala
Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta
Alimentelor

M.Of. 710 din 20oct-2008

06-nov2012

Ghid din 2008

privind cadrul legal care reglementeaza importurile
paralele de produse medicinale veterinare pentru care s-a
acordat deja o autorizatie de comercializare

Autoritatea Nationala
Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta
Alimentelor

M.Of. 710 din 20oct-2008

06-nov2012

Procedura din 2008

simplificata de obtinere a autorizatiilor de comercializare
pentru produse medicinale veterinare

Autoritatea Nationala
Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta
Alimentelor

M.Of. 710 din 20oct-2008
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08-nov2012

Decizia 489/2012

privind exercitarea atributiilor presedintelui Administratiei
Fondului pentru Mediu

Primul-Ministru

M.Of. 694 din 09oct-2012

09-nov2012

Ordinul 13/2007

privind aprobarea valorilor de referinta armonizate
aplicabile la nivel national ale eficientei pentru producerea
separata de energie electrica, respectiv de energie termica,
si pentru aprobarea factorilor de corectie aplicabili la nivel
national

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 434 din 28iun-2007

13-nov2012

Regulament din 1994

al Camerei Deputatilor - REPUBLICARE

Camera Deputatilor

M.Of. 35 din 16ian-2006

13-nov2012

Metodologie din 2010

de organizare si desfasurare a probelor specifice din cadrul
examenului de bacalaureat sustinute de absolventii
sectiilor bilingve romano-spaniole

Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului
si Sportului

M.Of. 695 din 18oct-2010

13-nov2012

Ordinul 5218/2010

privind aprobarea Metodologiei de organizare si
desfasurare a probelor specifice din cadrul examenului de
bacalaureat sustinute de absolventii sectiilor bilingve
romano-spaniole

Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului
si Sportului

M.Of. 695 din 18oct-2010

13-nov2012

Ordinul 205/2012

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2012 al Scolii Superioare de Aviatie Civila

Ministerul
Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 171 din 16mar-2012

14-nov2012

Ordinul 1427/2006

pentru aprobarea procedurilor de codificare a
atentionarilor si avertizarilor meteorologice si a
avertizarilor si alertelor hidrologice

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 795 din 21sep-2006

14-nov2012

Ordinul 601/2008

privind organizarea angajarii, lichidarii, ordonantarii si platii
cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal
de credite in cazul operatiunilor privind gestionarea si
implementarea asistentei financiare nerambursabile
alocate Programului operational ''Dezvoltarea capacitatii

Ministerul Internelor
si Reformei
Administrative

M.Of. 649 din 12sep-2008
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administrative''
14-nov2012

Ordinul 823/2006

14-nov2012

Reglementari tehnice
din 2005

14-nov2012

pentru aprobarea procedurilor de codificare a
atentionarilor si avertizarilor meteorologice si a
avertizarilor si alertelor hidrologice

Ministerul Mediului si
Gospodaririi Apelor

M.Of. 795 din 21sep-2006

''Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor'', indicativ CR 1-1-3-2005

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 148 bis din
16-feb-2006

Ordinul 2228/2005

pentru aprobarea Reglementarii tehnice ''Cod de
proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor'',
indicativ CR 1-1-3-2005

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 148 din 16feb-2006

14-nov2012

Ordinul 165/2005

pentru aprobarea Reglementarii tehnice ''Cod de
proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra
constructiilor. Actiunea vantului'', indicativ NP-082-04

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 349 din 25apr-2005

14-nov2012

Reglementari tehnice
NP-082-04/2005

privind ''Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni
asupra constructiilor. Actiunea vantului''

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 349 bis din
25-apr-2005

15-nov2012

Hotarirea 655/2011

pentru stabilirea atributiilor, componentei si numarului
membrilor Comitetului de privatizare, concesionare si
arendare din cadrul Agentiei Domeniilor Statului

Guvernul

M.Of. 489 din 08iul-2011

15-nov2012

Ordinul 228/2012

Ministerul Agriculturii
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 705 din 15oct-2012

privind aprobarea modelului Cererii de ajutor privind
masura 215 - Plati privind bunastarea animalelor - pachetul
b) pasari
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16-nov2012

Hotarirea 1/2006

pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare si
justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate
de deputati si senatori in circumscriptiile electorale

Birourile Permanente
Reunite ale Camerei
Deputatilor si
Senatului

M.Of. 498 din 08iun-2006

16-nov2012

Norma din 2006

privind modul de utilizare si justificare a sumei forfetare
aferente cheltuielilor efectuate de deputati si senatori in
circumscriptiile electorale

Birourile Permanente
Reunite ale Camerei
Deputatilor si
Senatului

M.Of. 498 din 08iun-2006

16-nov2012

Decizia 287/2011

privind accesul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor
la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva

Oficiul Roman pentru
Drepturile de Autor

M.Of. 846 din 29noi-2011

17-nov2012

Legea 61/1993

Parlamentul

M.Of. 300 din 07mai-2009

19-nov2012

Ordinul 133/2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitatii
administrative

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 401 din 15iun-2012

19-nov2012

Regulament din 2012

de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea
capacitatii administrative

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 401 din 15iun-2012

19-nov2012

Ordinul 247/2009

pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane
privind proiectarea sl exploatarea tehnica a hellporturilor RACR-AD-PETH, editia 1/2009

Ministerul
Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 203 din 31mar-2009

20-nov2012

Ordinul 956/2003

pentru aprobarea Regulamentului de exploatare portuara a
porturilor maritime romanesti

Ministerul Lucrarilor
Publice
Transporturilor si
Locuintei

M.Of. 470 din 01iul-2003

23-nov-

Hotarirea 113/2010

Guvernul

M.Of. 130 din 25-

privind alocatia de stat pentru copii - REPUBLICARE

privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile
efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si
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2012

oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

feb-2010

29-nov2012

Ordinul 197/2011

privind modificarea anexei la Ordinul directorului general al
Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 48/2010 pentru
aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse
controlului metrologic legal L.O. - 2010

Biroul roman de
Metrologie Legala

M.Of. 511 din 19iul-2011

29-nov2012

Ordinul 162/2010

privind modificarea si completarea Ordinului directorului
general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr.
48/2010 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de
masurare supuse controlului metrologic legal L.O. -2010

Biroul roman de
Metrologie Legala

M.Of. 599 din 24aug-2010

29-nov2012

Ordinul 48/2010

pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare
supuse controlului metrologic legal L.O. - 2010

Biroul roman de
Metrologie Legala

M.Of. 181 din 22mar-2010

Legislația Uniunii Europene
30-nov2012

Decizia
2008/866/CE/12-nov2008

privind masurile de urgenta de suspendare a importurilor
din Peru de anumite moluste bivalve destinate consumului
uman

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 307L

16-nov2012

Regulamentul 753/22apr-2004

de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/200 3/CE a
Parlamentului European si a Consiliului privind statisticile in
domeniul stiintei si al tehnologiei

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

16-nov2012

Regulamentul 1450/13aug-2004

de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a
Parlamentului European si a Consiliului privind productia si
dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

08-nov2012

Decizia
2010/220/UE/16-apr2010

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 97L

privind masurile de urgenta aplicabile transporturilor de
produse de piscicultura importate din Indonezia si
destinate consumului uman
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15-nov2012

Decizia-Cadru
2001/220/JAI/15-mar2001

privind statutul victimelor in cadrul procedurilor penale

Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

01-nov2012

Regulamente interne
din 19-iun-1991

Regulamentul de procedura al Curtii de Justitie

Curtea de Justitie a
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

20-nov2012

Decizia 2011/50/UE/15oct-2010

privind semnarea si aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului
privind spatiul aerian comun intre Uniunea Europeana si
statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Georgia, pe
de alta parte

Reprezentantii
Guvernelor Statelor
Membre;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 25L
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