AGENDA JURIDICA
Agenda juridică foloseste informaţiile disponibile la data de 21.09.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 21.09.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei
Ordinul

26.sep.15 1891/2015

Decizia

30.sep.15 6/2015

privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator in
vederea depistarii si identificarii organismelor daunatoare si fenomenelor de
fitotoxicitate la plante si produse vegetale

privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
in cadrul colegiilor teritoriale

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 651
din 27-aug2015

Colegiul Medicilor
Dentisti din Romania

M.Of. 657
din 31-aug2015

Legislatia Uniunii Europene
Comisia Europeana

Regulamentul
1538/23-iun2015

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste cererile de licente de import, punerea in libera circulatie
si dovada rafinarii produselor din sectorul zaharului de la codul NC 1701 in cadrul
acordurilor preferentiale, pentru anii de comercializare 2015-2016 si 2016-2017 si de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 376/2008 si (CE) nr. 891/2009 ale Comisiei

Jurnalul
Oficial
242L

Comisia Europeana

21.sep.15

Regulamentul
1550/17-sep2015

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste importul si rafinarea
produselor din sectorul zaharului de la codul NC 1701 in temeiul acordurilor
preferentiale, pentru anii de comercializare 2015/2016 si 2016/2017

Jurnalul
Oficial
242L

Consiliul Uniunii
Europene

21.sep.15

Decizia
1157/14-iul2015

Jurnalul
Oficial
187L

21.sep.15

privind stabilirea componentei Comitetului Economic si Social European
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
229L

privind autorizarea preparatului de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 si de
Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 ca aditiv furajer pentru hrana tuturor
speciilor de animale

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
231L

privind autorizarea preparatului de carvacrol, cinamaldehida si oleorasina de
Capsicum ca aditiv pentru hrana puilor pentru ingrasare (titularul autorizatiei
Pancosma France S.A.S.)

Comisia Europeana

24.sep.15

Regulamentul
1490/03-sep2015

Jurnalul
Oficial
231L

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH) in ceea ce priveste benzenul

Comisia Europeana

25.sep.15

Regulamentul
1494/04-sep2015

Jurnalul
Oficial
233L

Comisia Europeana

28.sep.15

Regulamentul
1308/29-iul2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 in ceea ce priveste substanta
''salicilat bazic de aluminiu''

Jurnalul
Oficial
200L

29.sep.15

privind cadrul de interoperabilitate prevazut la articolul 12 alineatul (8) din
Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind
identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe
piata interna

Comisia Europeana

Regulamentul
1501/08-sep2015

Jurnalul
Oficial
235L

Comisia Europeana

Regulamentul
1502/08-sep2015

de stabilire a unor specificatii si proceduri tehnice minime pentru nivelurile de
asigurare a increderii ale mijloacelor de identificare electronica in temeiul articolului 8
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al
Consiliului privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile
electronice pe piata interna

Jurnalul
Oficial
235L

23.sep.15

Regulamentul
1486/02-sep2015

privind autorizarea cantaxantinei ca aditiv furajer pentru anumite categorii de pasari
de curte, de pesti ornamentali si de pasari ornamentale

24.sep.15

Regulamentul
1489/03-sep2015

29.sep.15
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
235L

29.sep.15

Decizia
1506/08-sep2015

de stabilire a specificatiilor referitoare la formatele semnaturilor si sigiliilor
electronice avansate care trebuie recunoscute de catre organismele din sectorul
public in temeiul articolului 27 alineatul (5) si al articolului 37 alineatul (5) din
Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind
identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe
piata interna

29.sep.15

de stabilire a specificatiilor tehnice si a formatelor pentru listele sigure in temeiul
articolului 22 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului
European si al Consiliului privind identificarea electronica si serviciile de incredere
pentru tranzactiile electronice pe piata interna

Comisia Europeana

Decizia
1505/08-sep2015

Jurnalul
Oficial
235L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPAND CU 21.09.2015:

DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

26.sep.15

Ordinul
1588/2014

privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator, in
vederea depistarii si identificarii organismelor daunatoare plantelor si produselor
vegetale

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 782
din 28-oct2014

Legislatia Uniunii Europene

30.sep.15

Regulamentul
776/16-iul2014

Comisia Europeana
de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahar si izoglucoza peste cota pana
la sfarsitul anului de comercializare 2014/2015
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Jurnalul
Oficial
210L

30.sep.15

Regulamentul
266/14-mar2014

privind repartizarea intre livrari si vanzari directe a cotelor nationale de lapte stabilite
pentru perioada 2013-2014 in anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al
Consiliului

30.sep.15

Decizia
2013/726/PE
SC/09-dec2013

in sprijinul RCSONU 2118 (2013) si al EC-M-33/Dec 1 a Consiliului executiv al OIAC, in
cadrul punerii in aplicare a Strategiei UE impotriva proliferarii armelor de distrugere in
masa

30.sep.15

Regulamentul
828/10-sep2009

de stabilire, pentru anii de piata 2009/2010-2014/2015, a normelor de aplicare pentru
importul si rafinarea produselor din sectorul zaharului incadrate la pozitia tarifara
1701 in cadrul acordurilor preferentiale

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
76L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
329L

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
240L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare

LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
LEGE privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei
LEGE pentru completarea art.11 din Legea nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării
publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14
martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr.924/2009
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