AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 24.09.2013.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 16.09.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

25.sep.13 Ghid din 2013

privind proiectarea si executarea lucrarilor
de reabilitare termica a blocurilor de
locuinte, indicativ GP 123 - 2013

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei Publice

M.Of. 538 bis din
26-aug-2013

25.sep.13 Ordinul 2211/2013

pentru aprobarea reglementarii tehnice
''Ghid privind proiectarea si executarea
lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor
de locuinte'', indicativ GP 123-2013

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei Publice

M.Of. 538 bis din
26-aug-2013

26.sep.13 Ordinul 2280/2013

pentru aprobarea reglementarii tehnice
''Solutii-cadru privind reabilitarea termohigro-energetica a anvelopei cladirilor de
locuit existente, indicativ SC 007-2013''

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei Publice

M.Of. 540 din 27aug-2013

26.sep.13 Ordinul 855/2013

pentru modificarea Ordinului ministrului
mediului si gospodaririi apelor nr. 255/2007
privind unele masuri pentru aplicarea
regulamentelor Uniunii Europene privind
comertul cu specii salbatice de fauna si flora

Ministerul Mediului si
Schimbarilor Climatice

M.Of. 337 din 10iun-2013
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Legislatia Uniunii Europene

24.sep.13

24.sep.13

25.sep.13

25.sep.13

26.sep.13

26.sep.13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 235L

Regulamentul 850/23-aug2013

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

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 235L

Regulamentul 851/03-sep2013

de autorizare a unor mentiuni de sanatate
inscrise pe produsele alimentare, altele decat
cele care se refera la reducerea riscului de
imbolnavire si la dezvoltarea si sanatatea copiilor,
si de modificare a Regulamentului (UE) nr.
432/2012

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 237L

Regulamentul 854/04-sep2013

de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr.
206/2010 in ceea ce priveste cerintele de
sanatate animala referitoare la scrapie in modelul
de certificat sanitar-veterinar pentru importurile
in Uniune de ovine si caprine destinate
reproductiei si productiei

Comunitatea Europeana

Jurnalul Oficial 323L

Protocol din 31-oct-2000

PRIVIND APLICAREA CONVENTIEI ALPINE DIN
1991 IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 238L

Regulamentul 857/04-sep2013

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
[Mont d'Or/Vacherin du Ha-Doubs (DOP)]
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

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 238L

Regulamentul 858/04-sep2013
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[Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte (IGP)]

26.sep.13

26.sep.13

26.sep.13

26.sep.13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 238L

Regulamentul 859/05-sep2013

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr.
808/2004 al Parlamentului European si al
Consiliului privind statisticile comunitare
referitoare la societatea informationala

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 239L

Regulamentul 812/18-feb2013

de completare a Directivei 2010/30/UE a
Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce
priveste etichetarea energetica a instalatiilor
pentru incalzirea apei, a rezervoarelor pentru apa
calda si a pachetelor de instalatie pentru
incalzirea apei si dispozitiv solar

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 239L

Regulamentul 811/18-feb2013

de completare a Directivei 2010/30/UE a
Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce
priveste etichetarea energetica a instalatiilor
pentru incalzirea incintelor, a instalatiilor de
incalzire cu functie dubla, a pachetelor de
instalatie pentru incalzirea incintelor, regulator
de temperatura si dispozitiv solar si a pachetelor
de instalatie de incalzire cu functie dubla,
regulator de temperatura si dispozitiv solar

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 239L

Regulamentul 813/02-aug2013

de punere in aplicare a Directivei 2009/125/CE a
Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce
priveste cerintele in materie de proiectare
ecologica pentru instalatiile pentru incalzirea
incintelor si instalatiile de incalzire cu functie
dubla
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Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 239L

Regulamentul 814/02-aug2013

de punere in aplicare a Directivei 2009/125/CE a
Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce
priveste cerintele in materie de proiectare
ecologica pentru instalatiile pentru incalzirea apei
si rezervoarele de apa calda

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 240L

27.sep.13

Regulamentul 862/05-sep2013

de aprobare a unei modificari care nu este
minora in caietul de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine
protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Casatella Trevigiana (DOP)]
privind clasificarea anumitor marfuri in
Nomenclatura combinata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 240L

27.sep.13

Regulamentul 863/05-sep2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 241L

Regulamentul 866/09-sep2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr.
798/2008 in ceea ce priveste tranzitul prin
Lituania al loturilor de carne de pasare provenite
din Belarus si avand ca destinatie teritoriul rus
Kaliningrad

Guvernul

M.Of. 384 din 27iun-2013

Ministerul Transporturilor si

M.Of. 5 din 04-ian-

26.sep.13

30.sep.13

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 16.09.2013:
Legislatia Romaniei

16.sep.13

Ordinul 304/2013

16.sep.13

Ordinul 2220/2012

privind stabilirea unei derogari de la prevederile
Ordinului ministrului transporturilor si
infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea
unor tarife aplicate de Compania Nationala de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.
privind modificarea si completarea anexelor nr. 1,
3, 4 si 5 la Ordinul ministrului transporturilor si
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infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea
unor tarife aplicate de Compania Nationala de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.

16.sep.13

16.sep.13

16.sep.13

16.sep.13

Infrastructurii

2013

Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 524 din 27iul-2012

Ordinul 1243/2012

privind stabilirea unei derogari de la prevederile
Ordinului ministrului transporturilor si
infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea
unor tarife aplicate de Compania Nationala de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.

Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 499 din 13iul-2011

Ordinul 513/2011

privind stabilirea unor derogari de la tarifele
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor
si infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea
unor tarife aplicate de Compania Nationala de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.

Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 172 din 10mar-2011

Ordinul 152/2011

privind completarea notei din anexa nr. 6 la
Ordinul ministrului transporturilor si
infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea
unor tarife aplicate de Compania Nationala de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.

Monitorul Oficial

M.Of. 528 din 29iul-2010

Rectificare din 2010

in Ordinul ministrului transporturilor si
infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea
unor tarife aplicate de Compania Nationala de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 504 din 20 iulie 2010
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16.sep.13

18.sep.13

19.sep.13

20.sep.13

20.sep.13

Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 504 din 20iul-2010

Fondul de Garantare a
Depozitelor in Sistemul
Bancar

M.Of. 722 din 24oct-2012

Comunicatul 3/2012

privind lista institutiilor de credit participante la
Fondul de garantare a depozitelor in sistemul
bancar

Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 128 din 22feb-2012

Ordinul 35/2012

pentru abrogarea pct. 4.3 din Normele de
aplicare a programelor de
restructurare/reconversie a plantatiilor viticole,
derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile
2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.
247/2008

Comisia de Supraveghere a
Asigurarilor

M.Of. 327 din 18mai-2009

Norma din 2009

privind implementarea principiului egalitatii de
tratament intre femei si barbati in ceea ce
priveste accesul la serviciile din domeniul
asigurarilor si furnizarea de servicii in domeniul
asigurarilor

Comisia de Supraveghere a
Asigurarilor

M.Of. 327 din 18mai-2009

Ordinul 6/2009

pentru punerea in aplicare a Normelor privind
implementarea principiului egalitatii de
tratament intre femei si barbati in ceea ce
priveste accesul la serviciile din domeniul
asigurarilor si furnizarea de servicii in domeniul
asigurarilor

Consiliul Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 141L

Ordinul 568/2010

pentru aprobarea unor tarife aplicate de
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania - S.A.

Legislatia Uniunii Europene
20.sep.13

Decizia 2013/236/UE/25apr-2013

adresata Ciprului cu privire la anumite masuri
specifice de reinstaurare a stabilitatii financiare si
a cresterii sustenabile
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30.sep.13

Regulamentul 329/10-apr2013

de derogare de la Regulamentul (CE) nr.
967/2006 in ceea ce priveste termenele pentru
comunicarea cantitatilor de zahar reportate din
anul de comercializare 2012/2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 102L

30.sep.13

Regulamentul 319/08-apr2013

de derogare, pentru anul de comercializare
2012/2013, de la dispozitiile articolului 63
alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr.
1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste
datele la care se comunica reportarea zaharului
excedentar

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 99L

30.sep.13

Regulamentul 36/18-ian2013

de deschidere, pentru anul de comercializare
2012/2013, a unei invitatii permanente de
participare la licitatie pentru importurile de zahar
incadrat la codurile NC 1701 14 10 si 1701 99 10
cu taxa vamala redusa

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 16L

30.sep.13

Regulamentul 745/16-aug2012

de stabilire a coeficientilor aplicabili cerealelor
exportate sub forma de Scotch whisky pentru
perioada 2012-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 219L

30.sep.13

Regulamentul 736/14-aug2012

de stabilire a coeficientilor aplicabili cerealelor
exportate sub forma de Irish whisky pentru
perioada 2012/2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 218L

30.sep.13

Regulamentul 394/08-mai2012

de fixare a limitei cantitative pentru exporturile
de zahar si izoglucoza peste cota pana la sfarsitul
anului de comercializare 2012/2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 123L

30.sep.13

Regulamentul 395/08-mai2012

de deschidere a unui contingent tarifar pentru
anumite cantitati de zahar industrial pentru anul
de comercializare 2012/2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 123L
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30.sep.13

Regulamentul 326/17-apr2012

privind repartizarea intre ''livrari'' si ''vanzari
directe'' a cotelor nationale de lapte stabilite
pentru perioada 2011-2012 in anexa IX la
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

30.sep.13

Decizia 2010/576/PESC/23sep-2010

30.sep.13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 106L

privind misiunea de politie a Uniunii Europene
organizata in cadrul reformei sectorului de
securitate (RSS) si interfata sa cu justitia in
Republica Democratica Congo, EUPOL RD Congo

Consiliul Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 254L

Decizia 2010/573/PESC/27sep-2010

privind masurile restrictive impotriva conducerii
regiunii Transnistria din Republica Moldova

Consiliul Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 253L

30.sep.13

Decizia 2010/565/PESC/21sep-2010

privind misiunea de consiliere si de asistenta a
Uniunii Europene in domeniul reformei sectorului
de securitate in Republica Democratica Congo
(EUSEC RD Congo)

Consiliul Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 248L

30.sep.13

Decizia 2010/565/PESC/21sep-2010

privind misiunea de consiliere si de asistenta a
Uniunii Europene in domeniul reformei sectorului
de securitate in Republica Democratica Congo
(EUSEC RD Congo)

Consiliul Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 248L

30.sep.13

Decizia 2007/641/CE/01oct-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

Consiliul Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 260L
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PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la
București, la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 28 septembrie 2012
precum și a Scrisorii semnate de autoritățile române la București la 8 martie 2013 , aprobată prin Decizia consiliului directorilor ai Fondului Monetar
Internațional din 15 martie 2013 prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, de tip
preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București, la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia
consiliului directorilor executivi ai fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială
acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale,
altele decât gazele naturale
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de
sănătate
LEGE pentru completarea articolului 286 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
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