AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 15.04.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 07.04.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Ministerul pentru
Societatea
Informationala

M.Of. 227
din 31mar-2014

Parlamentul

M.Of. 272
din 14-apr2014

Parlamentul

M.Of. 273
din 14-apr2014

Legislatia Romaniei

15.apr.14

Norme
Metodologice
din 2014

privind elementele tehnice si de securitate ale sistemului de colectare online a
declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca

17.apr.14

Legea
34/2014

pentru aderarea Romaniei la Protocolul din 2002 la Conventia de la Atena din 1974
privind transportul pe mare al pasagerilor si al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1
noiembrie 2002

Legea
45/2014

pentru modificarea si completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea
fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru
obiectivul ''Cooperare teritoriala europeana''

Hotarirea
252/2014

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si
functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea
anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai
Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea
Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritatii pentru
Valorificarea Activelor Statului, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.
837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor
Statului

Guvernul

M.Of. 268
din 11-apr2014

de securitate nucleara privind pregatirea raspunsului la tranzienti, accidente si situatii
de urgenta la centralele nuclearoelectrice

Comisia Nationala
pentru Controlul
Activitatilor Nucleare

M.Of. 65
din 27-ian2014

17.apr.14

26.apr.14

27.apr.14

Norma din
2014

1

27.apr.14

Ordinul
3/2014

pentru aprobarea Normelor de securitate nucleara privind pregatirea raspunsului la
tranzienti, accidente si situatii de urgenta la centralele nuclearoelectrice

Comisia Nationala
pentru Controlul
Activitatilor Nucleare

M.Of. 65
din 27-ian2014

Legislatia Uniunii Europene
privind autorizarea unui preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanaza produsa de
Trichoderma reesei (CBS 126896) ca aditiv pentru hrana puilor pentru ingrasat si a
purceilor intarcati (titularul autorizatiei: ROAL Oy)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 90L

15.apr.14

Regulamentul
302/25-mar2014

privind autorizarea preparatelor de Enterococcus faecium NCIMB 10415,
Enterococcus faecium DSM 22502 si Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 ca aditivi
furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 90L

15.apr.14

Regulamentul
304/25-mar2014

privind autorizarea acidului propionic, a propionatului de sodiu si a propionatului de
amoniu ca aditivi in hrana destinata tuturor speciilor de animale cu exceptia
rumegatoarelor, a porcinelor si a pasarilor de curte

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 90L

15.apr.14

Regulamentul
305/25-mar2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
106L

16.apr.14

Regulamentul
354/08-apr2014

de modificare si de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind
productia ecologica si etichetarea produselor ecologice in ceea ce priveste productia
ecologica, etichetarea si controlul
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Almendra de Mallorca/Almendra
Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 91L

16.apr.14

Regulamentul
308/20-mar2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 91L

16.apr.14

Regulamentul
309/20-mar2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 91L

16.apr.14

Regulamentul
310/25-mar2014

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Aceite de la Comunitat Valenciana (DOP)]

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura Combinata
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16.apr.14

Regulamentul
311/25-mar2014

16.apr.14

Regulamentul
312/26-mar2014

de stabilire a unui cod de retea privind echilibrarea retelelor de transport de gaz
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 [Pecorino Sardo (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 91L

16.apr.14

Regulamentul
313/26-mar2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor
chimice (REACH) in ceea ce priveste anexa XVII (substante CMR)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 93L

17.apr.14

Regulamentul
317/27-mar2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 108

18.apr.14

Regulamentul
367/10-apr2014

Comisia Europeana
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Requeijao da Beira Baixa (DOP)]

Jurnalul
Oficial 98L

21.apr.14

Regulamentul
327/26-mar2014

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

Jurnalul
Oficial 98L

21.apr.14

Regulamentul
328/26-mar2014

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 [Lomnicke suchary (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 98L

21.apr.14

Regulamentul
326/26-mar2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 99L

22.apr.14

Regulamentul
337/28-mar-

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 91L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 91L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

de stabilire a soldului net disponibil pentru cheltuielile FEGA

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata
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2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 99L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
100L

23.apr.14

Regulamentul
342/21-ian2014

de completare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a
Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului cu
privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea metodelor de
calculare a cerintelor privind rata de adecvare a capitalului pentru conglomeratele
financiare

25.apr.14

Regulamentul
334/11-mar2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispozitie pe
piata si utilizarea produselor biocide, in ceea ce priveste anumite conditii de acces pe
piata

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
103L

28.apr.14

Regulamentul
259/03-apr2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei
tarilor terte ai caror resortisanti trebuie sa detina viza pentru trecerea frontierelor
externe si a listei tarilor terte ai caror resortisanti sunt exonerati de aceasta obligatie

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
105L

Comisia Europeana

28.apr.14

Regulamentul
349/03-apr2014

Jurnalul
Oficial
104L

Comisia Europeana

28.apr.14

Regulamentul
350/03-apr2014

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Jurnalul
Oficial
104L

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 [Queso de Murcia al vino (DOP)]

Comisia Europeana

28.apr.14

Regulamentul
351/03-apr2014

Jurnalul
Oficial
104L

22.apr.14

Regulamentul
336/28-mar2014

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata
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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 [Queso de Murcia (DOP)]

Comisia Europeana

28.apr.14

Regulamentul
352/03-apr2014

Jurnalul
Oficial
104L

de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea
ce priveste situatiile in care pot fi solicitate studii de eficacitate post-autorizare

Comisia Europeana

30.apr.14

Regulamentul
357/03-feb2014

Jurnalul
Oficial
107L

Comisia Europeana

30.apr.14

Regulamentul
358/09-apr2014

de modificare a anexelor II si V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului
European si al Consiliului privind produsele cosmetice

Jurnalul
Oficial
107L

Comisia Europeana

30.apr.14

Regulamentul
359/09-apr2014

de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 136/2004 in ceea ce priveste lista
tarilor prevazute la articolul 9 din regulamentul respectiv

Jurnalul
Oficial
107L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
107L

30.apr.14

Regulamentul
361/09-apr2014

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste documentele pentru
transportul international de calatori cu autocarul si autobuzul si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 2121/98 al Comisiei

Comisia Europeana

30.apr.14

Regulamentul
362/09-apr2014

de rectificare a versiunii in limba spaniola a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de
stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiti contaminanti din produsele alimentare

Jurnalul
Oficial
107L

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 659
din 28-oct2013

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 07.04.2014:
Legislatia Romaniei

07.apr.14

Ordinul
76/2013

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
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07.apr.14

Legea
129/1992

10.apr.14

Ordinul
483/2003

10.apr.14

Protocol din
2000

11.apr.14

Legea
346/2002

11.apr.14

Legea
17/1990

Parlamentul

M.Of. 876
din 20-dec2007

Oficiul Registrului
Nat. al Informatiilor
Secrete de Stat

M.Of. 874
din 09-dec2003

Guvernul

M.Of. 484
din 04-oct2000

Parlamentul

M.Of. 772
din 12-noi2009

Parlamentul

M.Of. 765
din 21-oct2002

Parlamentul

M.Of. 828
din 09-dec2008

Parlamentul

M.Of. 628
din 22-sep2009

Parlamentul

M.Of. 161
din 18-iul1997

Consiliul National al
Audiovizualului

M.Of. 75
din 02-feb-

privind protectia desenelor si modelelor - Republicare

pentru aprobarea Directivei principale privind domeniul INFOSEC - INFOSEC 2

intre Ministerul Apararii Nationale al Romaniei si Ministerul Apararii al Republicii
Moldova privind colaborarea in domeniul invatamantului militar

privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale*) - REPUBLICARE

privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei
contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei - Republicare

12.apr.14

Legea
182/2000

privind protejarea patrimoniului cultural national mobil*) - Republicare

13.apr.14

Legea
293/2004

privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a
Penitenciarelor - REPUBLICARE

13.apr.14

Legea
132/1997

privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public

14.apr.14

Decizia
210/2010

privind principii si reguli de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerile
partiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale
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2010
Legislatia Uniunii Europene

30.apr.14

30.apr.14

30.apr.14

Decizia
2013/184/PE
SC/22-apr2013

Regulamentul
772/07-apr2004

Regulamentul
2121/02-oct1998

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
111L

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

privind masuri restrictive impotriva Myanmar/Birmaniei si de abrogare a Deciziei
2010/232/PESC

privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri
de transfer de tehnologie

privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea regulamentelor (CEE) nr. 684/92
si (CE) nr. 12/98 ale Consiliului privind documentele pentru transportul calatorilor cu
autocarul si autobuzul

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii
LEGE privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sezonul zootehnic
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și
academice administrate de Comisia Fulbright româno-amaricană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
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LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri și a Tabelelor - anexă la
Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea
Activelor Statului a creanțelor bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la
Societatea Comercială "UCM" -S.A.Reșița
LEGE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului
Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, precum și unor unități administrativ-teritoriale
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care
statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau care dețin direct sau indirect o participație majoritară
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