AGENDA JURIDICA

Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 11.06.2013.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 03.06.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

13.iun.13 Legea 174/2013

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
49/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind
implementarea programului de incurajare a consumului
de fructe proaspete in scoli

Parlamentul

M.Of. 336 din 10iun-2013

14.iun.13 Ordinul 732/2013

privind personalul imputernicit sa constate contraventiile
si sa aplice sanctiunile prevazute la art. 92 alin. (1) din
Regulamentul de investigare a accidentelor si a
incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei
feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu
metroul din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului
nr. 117/2010

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 273 din 15mai-2013

16.iun.13 Ordinul 744/2013

privind conditiile in care sunt necesare autorizatii
suplimentare de punere in functiune a vehiculelor
autorizate initial intr-un alt stat membru UE, in vederea
utilizarii pe reteaua feroviara din Romania

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 278 din 17mai-2013

Parlamentul

M.Of. 146 din 19mar-2013

19.iun.13 Legea 51/2013

pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor
economici care desfasoara activitati de reparatii, de
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reglare, de modificari constructive, de reconstructie a
vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a
vehiculelor scoase din uz

Ordinul
26.iun.13 1778/2013

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind
inspectia sistemelor de climatizare in cladiri'', indicativ
GEx 009 - 2013

Ministerul
Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 301 din 27mai-2013

30.iun.13 Protocol din 2012

privind preocuparile poporului irlandez referitoare la
Tratatul de la Lisabona

Foruri
Internationale

M.Of. 258 din 09mai-2013

Legislatia Uniunii Europene
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Panforte di Siena (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 135L

11.iun.13

Regulamentul 466/07mai-2013

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului
European si a Consiliului in vederea includerii
clorfenapirului ca substanta activa in anexa I la directiva

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 135L

11.iun.13

Directiva
2013/27/UE/17-mai2013

de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a
Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele
scoase din uz

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 135L

11.iun.13

Directiva
2013/28/UE/17-mai2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 337L

Regulamentul 1179/10dec-2012

de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care
cioburile de sticla inceteaza sa mai fie deseuri in temeiul
Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului

11.iun.13
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12.iun.13

Regulamentul 469/22mai-2013

privind autorizarea DL-metioninei, DL-metioninei sare de
sodiu, analogului hidroxilat al metioninei, sarii de calciu a
analogului hidroxilat al metioninei, esterului izopropilic al
analogului hidroxilat al metioninei, DL-metioninei protejate
cu copolimer vinilpiridina/stiren si DL-metioninei protejate
cu etilceluloza ca aditivi pentru hrana animalelor

Jurnalul Oficial 139L

14.iun.13

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE)
nr. 788/2012 in ceea ce priveste perioada de analizare a
anumitor pesticide pe baza voluntara

Comisia Europeana

Regulamentul 480/24mai-2013

Jurnalul Oficial 138L

14.iun.13

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Salmerino del Trentino (IGP)]

Comisia Europeana

Regulamentul 474/07mai-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 138L

Regulamentul 475/15mai-2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Agnello del Centro Italia (IGP)]
de autorizare a unui laborator din Ucraina sa efectueze
teste serologice de control al eficacitatii vaccinurilor
antirabice

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 152L

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010
privind substantele active din punct de vedere farmacologic
si clasificarea lor in functie de limitele reziduale maxime din
produsele alimentare de origine animala, in ceea ce
priveste substanta ''acid ribonucleic dublu catenar omolog
acidului ribonucleic viral care codifica o parte a proteinei
capsidale si o parte a regiunii intergenice a virusului
israelian al paraliziei acute''

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 141L

14.iun.13

15.iun.13

17.iun.13

Decizia 2013/261/UE/03iun-2013

Regulamentul 489/27mai-2013
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Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 136L

19.iun.13

20.iun.13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 143L

Regulamentul 497/29mai-2013

de modificare si de rectificare 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

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 145L

Directiva
2013/14/UE/21-mai2013

de modificare a Directivei 2003/41/CE privind activitatile si
supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii
ocupationale, a Directivei 2009/65/CE de coordonare a
actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind
organismele de plasament colectiv in valori mobiliare
(OPCVM) si a Directivei 2011/61/UE privind administratorii
fondurilor de investitii alternative in ceea ce priveste
increderea excesiva acordata ratingurilor de credit

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 146L

20.iun.13

Regulamentul 462/21mai-2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind
agentiile de rating de credit

Jurnalul Oficial 147L

21.iun.13

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE)
nr. 1225/2011 in ceea ce priveste comunicarea de
informatii in scopul scutirii de taxe vamale

Comisia Europeana

Regulamentul 504/31mai-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 147L

Decizia 2013/256/UE/30mai-2013

privind recunoasterea ''instrumentului de calcul Biograce al
emisiilor de gaze cu efect de sera'' pentru demonstrarea
conformitatii cu criteriile de durabilitate in temeiul
Directivelor 98/70/CE si 2009/28/CE ale Parlamentului
European si ale Consiliului
de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr.
1333/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in
ceea ce priveste utilizarea unor aditivi in anumite bauturi
alcoolice

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 150L

21.iun.13

24.iun.13

Regulamentul 509/03iun-2013
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Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 150L

Regulamentul 510/03iun-2013

de modificare a anexelor I, II si III la Regulamentul (CE) nr.
1333/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in
ceea ce priveste utilizarea oxizilor si hidroxizilor de fier (E
172), a hidroxipropilmetilcelulozei (E 464) si a polisorbatilor
(E 432-436) pentru marcarea anumitor fructe

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 152L

25.iun.13

Decizia 2013/262/UE/04iun-2013

de modificare a Deciziei de punere in aplicare 2012/715/UE
de stabilire a unei liste de tari terte cu un cadru de
reglementare aplicabil substantelor active pentru
medicamente de uz uman si cu activitatile aferente de
control si de aplicare a legii care sa garanteze un nivel de
protectie a sanatatii publice echivalent cu cel din Uniune

Jurnalul Oficial 154L

26.iun.13

de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor
traditionale garantate [Tortas de Aceite de Castilleja de la
Cuesta (StG)]

Comisia Europeana

Regulamentul 515/05iun-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 157L

Regulamentul 503/03apr-2013

privind cererile de autorizare a alimentelor si furajelor
modificate genetic in conformitate Regulamentul (CE) nr.
1829/2003 al Parlamentului European si al Consiliului si de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 641/2004 si (CE) nr.
1981/2006 ale Comisiei

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 118L

Regulamentul 394/29apr-2013

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010
privind substantele active din punct de vedere farmacologic
si clasificarea lor in functie de limitele reziduale maxime din
produsele alimentare de origine animala, in ceea ce
priveste substanta monepantel

Statele Membre ale
Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 60L

24.iun.13

28.iun.13

29.iun.13

30.iun.13

Protocol din 13-iun-2012

privind preocuparile poporului irlandez referitoare la
Tratatul de la Lisabona
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Legislatia Romaniei
Camera Deputatilor

M.Of. 310 din 29mai-2013

05.iun.13

Hotarirea 18/2013

privind constatarea incetarii unui mandat de deputat

04.iun.13

Regulament din 2011

de organizare si functionare a Comisiei fiscale centrale

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 195 din 21mar-2011

04.iun.13

Ordinul 1765/2011

privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 195 din 21mar-2011

Ordinul 29/2010

Ministerul Muncii,
Familiei si Protectiei
Sociale

M.Of. 29 din 14ian-2010

04.iun.13

privind aprobarea Listei standardelor romanesti care
adopta standardele europene armonizate referitoare la
masini

Legea 202/2002

privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si
barbati*) - Republicare

Parlamentul

08.iun.13

M.Of. 150 din 01mar-2007

Autoritatea Nationala
pentru Administrare si
Reglementare in
Comunicatii

M.Of. 85 din 08feb-2013

Decizia 117/2013

privind modificarea art. 16 alin. (2) din Decizia presedintelui
Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare
in Comunicatii nr. 459/2010 privind alocarea si utilizarea
numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public
la nivel national

Autoritatea Nationala
pentru Administrare si
Reglementare in
Comunicatii

M.Of. 699 din 11oct-2012

Decizia 801/2012

privind modificarea art. 16 alin. (2) din Decizia presedintelui
Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare
in Comunicatii nr. 459/2010 privind alocarea si utilizarea
numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public
la nivel national

Autoritatea Nationala
pentru Administrare si
Reglementare in
Comunicatii

M.Of. 497 din 19iul-2010

09.iun.13

09.iun.13

09.iun.13

Decizia 459/2010

privind alocarea si utilizarea numerelor nationale scurte
pentru servicii de interes public la nivel national
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09.iun.13

09.iun.13

09.iun.13

09.iun.13

09.iun.13

15.iun.13

Decizia 458/2010

pentru modificarea si completarea unor reglementari din
domeniul resurselor de numerotatie

Autoritatea Nationala
pentru Administrare si
Reglementare in
Comunicatii
Autoritatea Nationala
pentru Reglementare
in Comunicatii si
Tehnologia
Informatiei

M.Of. 512 din 08iul-2008

Decizia 520/2008

privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii
Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si
Tehnologia Informatiei nr. 2.896/2007 privind procedura de
solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de
numerotatie

M.Of. 496 din 02iul-2008

privind alocarea si utilizarea unor resurse tehnice

Autoritatea Nationala
pentru Reglementare
in Comunicatii si
Tehnologia
Informatiei

M.Of. 608 din 04sep-2007

privind Planul national de numerotatie

Autoritatea Nationala
pentru Reglementare
in Comunicatii si
Tehnologia
Informatiei

M.Of. 609 din 04sep-2007

Decizia 2896/2007

privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de
utilizare a resurselor de numerotatie

Autoritatea Nationala
pentru Reglementare
in Comunicatii si
Tehnologia
Informatiei
Ministerul
Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 429 din 28iun-2012

Ordinul 1072/2012

privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii
de navigatie aeriana terminala a unor categorii de aeronave
civile

Decizia 500/2008

Decizia 2895/2007

Legislatia Uniunii Europene
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M.Of. 459 din 06iul-2010

04.iun.13

Regulamentul 1302/09dec-2011

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

04.iun.13

Regulamentul 977/03oct-2008

04.iun.13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 330L

privind clasificarea anumitor marfuri in TARIC

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 266L

Regulamentul 2858/15sep-1986

privind clasificarea anumitor marfuri in cadrul pozitiei
39.07 din Tariful Vamal Comun

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

04.iun.13

Regulamentul 313/05feb-1990

privind clasificarea anumitor marfuri la codul 2710 00 69
din Nomenclatura Combinata

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

24.iun.13

Regulamentul 1207/11iun-2001

privind procedurile prevazute de dispozitiile ce
reglementeaza schimburile preferentiale intre Comunitatea
Europeana si anumite tari, destinate sa faciliteze eliberarea
certificatelor de circulatie a marfurilor EUR.1, intocmirea
declaratiilor pe factura si a formularelor EUR.2 si eliberarea
unor autorizatii de exportatori desemnati, precum si de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3351/83

Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

24.iun.13

Regulamentul 3925/19dec-1991

privind eliminarea controalelor si a formalitatilor aplicabile
bagajelor de mana si bagajelor insotitoare ale pasagerilor
care efectueaza un zbor intracomunitar, precum si
bagajelor persoanelor care efectueaza o traversare
maritima intracomunitara

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

24.iun.13

Regulamentul 2913/12oct-1992

de instituire a Codului Vamal Comunitar

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial
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30.iun.13

Regulamentul 1115/28nov-2012

privind suspendarea temporara a taxelor vamale la
importul anumitor cereale pentru anul de comercializare
2012/2013

30.iun.13

Decizia
2010/784/PESC/17-dec2010

30.iun.13

Actiunea comuna
2005/889/PESC/25-nov2005

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 329L

privind Misiunea de Politie a Uniunii Europene pentru
teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 335L

privind instituirea Misiunii de Asistenta la Frontiera a
Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM
Rafah)

Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medicosanitar redistribuit din unitățile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrîni, la unitățile sanitare care își reiau activitatea
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice
centralizată
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de
către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
LEGE privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internațional umanitar
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 modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
LEGE privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
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