AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 08.10.2013.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 01.10.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

10.oct.13 Legea 261/2013

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
6/2013 privind instituirea unor masuri
speciale pentru impozitarea exploatarii
resurselor naturale, altele decat gazele
naturale

Parlamentul

M.Of. 621 din 07oct-2013

13.oct.13 Ordinul 2359/2013

pentru aprobarea reglementarii tehnice
''Normativ privind producerea betoanelor
usoare'', indicativ C 155-2013

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei Publice

M.Of. 583 din 13sep-2013

20.oct.13 Ordinul 2428/2013

pentru stabilirea personalului imputernicit sa
constate contraventii si sa aplice amenzile
prevazute de Legea nr. 111/1995 privind
Depozitul legal de documente, precum si
pentru aprobarea modelului legitimatiei
persoanelor imputernicite si a modelelor
proceselor-verbale de constatare si
sanctionare a contraventiilor

Ministerul Culturii

M.Of. 592 din 20sep-2013

pentru aprobarea reglementarii tehnice
''Normativ privind securitatea la incendiu a

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si

24.oct.13 Ordinul 2463/2013
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M.Of. 595 din 24sep-2013

constructiilor, Partea a II-a - instalatii de
stingere'', indicativ P118/2-2013

Administratiei Publice

Ordonanta urgenta
25.oct.13 91/2013

privind procedurile de prevenire a
insolventei si de insolventa

Guvernul

M.Of. 620 din 04oct-2013

28.oct.13 Ordinul 173/2013

privind modificarea si completarea Ordinului
ministrului agriculturii, padurilor, apelor si
mediului, al ministrului sanatatii si al
presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Protectia Consumatorilor nr.
510/768/319/2003 pentru aprobarea
Normelor cu privire la natura, compozitia,
fabricarea si etichetarea sucurilor din fructe
si ale altor produse similare destinate
consumului uman

Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 307 din 29mai-2013

28.oct.13 Ordinul 515/2013

privind modificarea si completarea Ordinului
ministrului agriculturii, padurilor, apelor si
mediului, al ministrului sanatatii si al
presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Protectia Consumatorilor nr.
510/768/319/2003 pentru aprobarea
Normelor cu privire la natura, compozitia,
fabricarea si etichetarea sucurilor din fructe
si ale altor produse similare destinate
consumului uman

Ministerul Sanatatii

M.Of. 307 din 29mai-2013

Autoritatea Nationala
pentru Protectia
Consumatorilor

M.Of. 307 din 29mai-2013

28.oct.13 Ordinul 180/2013

privind modificarea si completarea Ordinului
ministrului agriculturii, padurilor, apelor si
mediului, al ministrului sanatatii si al
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presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Protectia Consumatorilor nr.
510/768/319/2003 pentru aprobarea
Normelor cu privire la natura, compozitia,
fabricarea si etichetarea sucurilor din fructe
si ale altor produse similare destinate
consumului uman

Norme Metodologice din
30.oct.13 2013

de punere in aplicare a prevederilor
Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale
de Stare Civila referitoare la eliberarea
extraselor multilingve ale actelor de stare
civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976

Guvernul

M.Of. 608 din 30sep-2013

30.oct.13 Hotarirea 727/2013

privind aprobarea Normelor metodologice
de punere in aplicare a prevederilor
Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale
de Stare Civila referitoare la eliberarea
extraselor multilingve ale actelor de stare
civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976

Guvernul

M.Of. 608 din 30sep-2013

Legislatia Uniunii Europene

08.oct.13

08.oct.13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 247L

Regulamentul 887/11-iul2013

de inlocuire a anexelor II si III la Regulamentul
(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European si al
Consiliului privind initiativa cetateneasca

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 247L

Regulamentul 888/16-sep2013

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

Jurnalul Oficial 247L

Regulamentul 889/16-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
[Chufa de Valencia (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 247L

08.oct.13

Regulamentul 890/16-sep2013

de aprobare a unei modificari minore a caietului
de sarcini al unei denumiri inregistrate in
Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Amarene
Brusche di Modena (IGP)]

Jurnalul Oficial 250L

10.oct.13

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

Comisia Europeana

Regulamentul 898/09-sep2013

Jurnalul Oficial 250L

10.oct.13

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

Comisia Europeana

Regulamentul 899/09-sep2013

Organizatia Natiunilor Unite

Jurnalul Oficial 245L

10.oct.13

Amendament din 14-sep2013

la Conventia vamala privind transportul
international de marfuri sub acoperirea
carnetelor TIR [Conventia TIR, 1975 (1)]

Jurnalul Oficial 251L

11.oct.13

de stabilire a normelor pentru cererile privind
utilizarea descriptorilor generici (denumirilor
generice)

Comisia Europeana

Regulamentul 907/20-sep2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 263L

Regulamentul 956/04-oct2013

de modificare a Regulamentului de punere in
aplicare (UE) nr. 543/2011 in ceea ce priveste
plata ajutorului pentru organizatiile de
producatori din sectorul fructelor si legumelor

08.oct.13

12.oct.13
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14.oct.13

14.oct.13

14.oct.13

14.oct.13

15.oct.13

23.oct.13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 252L

Regulamentul 910/16-sep2013

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

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 252L

Regulamentul 911/16-sep2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul
denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Weideochse vom Limpurger
Rind (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 252L

Regulamentul 912/23-sep2013

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr.
452/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului privind producerea si dezvoltarea de
statistici in materie de educatie si invatare
continua, in ceea ce priveste statisticile in materie
de sisteme de educatie si formare

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 252L

Regulamentul 913/23-sep2013

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr.
1333/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste utilizarea
indulcitorilor in anumite paste tartinabile din
fructe sau legume

Consiliul Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 253L

Decizia 2013/471/UE/23sep-2013

privind acordarea diurnelor si rambursarea
cheltuielilor de deplasare ale membrilor
Comitetului Economic si Social European si ale
supleantilor acestora

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 261L

Regulamentul 944/02-oct2013

de modificare, in vederea adaptarii la progresul
tehnic si stiintific, a Regulamentului (CE) nr.
1272/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si a amestecurilor

5

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 261L

Regulamentul 945/02-oct2013

privind autorizarea cipermetrinei ca substanta
activa existenta pentru a fi utilizata in produse
biocide pentru tipul de produs 8

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 261L

23.oct.13

Directiva 2013/47/UE/02oct-2013

de modificare a Directivei 2006/126/CE a
Parlamentului European si a Consiliului privind
permisele de conducere

Jurnalul Oficial 263L

25.oct.13

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr.
2658/87 privind Nomenclatura tarifara si
statistica si Tariful vamal comun

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul 953/26-sep2013

Jurnalul Oficial 263L

25.oct.13

privind aprobarea propiconazolului ca substanta
activa existenta pentru a fi utilizat in produse
biocide pentru tipul de produs 9

Comisia Europeana

Regulamentul 955/04-oct2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 263L

Regulamentul 957/04-oct2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul
denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Bamberger
Hornla/Bamberger Hornle/Bamberger Hornchen
(IGP)]

pentru aprobarea Normei nr. 14/2008 privind
protectia participantilor in cazul fuziunii
fondurilor de pensii administrate privat

Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private

M.Of. 452 din 17iun-2008

participantilor in cazul fuziunii fondurilor de
pensii administrate privat

Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private

M.Of. 452 din 17iun-2008

Ministerul Industriei si

M.Of. 589 din 20-

23.oct.13

25.oct.13

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 01.10.2013:
Legislatia Romaniei

02.oct.13

Hotarirea 27/2008

02.oct.13

Norma 14/2008

12.oct.13

Ordinul 272/2001

privind unele masuri de aplicare etapizata in
traficul intern a prevederilor Acordului european
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referitor la transportul international al marfurilor
periculoase

Resurselor

sep-2001

Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului

M.Of. 479 bis din
07-iun-2005

Normativ din 2005

pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP
086-05

Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului

M.Of. 479 bis din
07-iun-2005

Ordinul 217/2005

pentru aprobarea Reglementarii tehnice
''Normativ pentru proiectarea, executarea si
exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor'',
indicativ NP 086-05

Guvernul

M.Of. 593 din 20aug-2012

Parlamentul

M.Of. 817 din 18noi-2011

Legea 207/2011

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004
privind falimentul institutiilor de credit

Parlamentul

25.oct.13

Legea 169/2010

pentru modificarea si completarea Legii nr.
85/2006 privind procedura insolventei

M.Of. 505 din 21iul-2010

Guvernul

M.Of. 278 din 28apr-2010

25.oct.13

Ordonanta urgenta
37/2010

Parlamentul

M.Of. 145 din 05mar-2010

Parlamentul

M.Of. 870 din 14dec-2009

Parlamentul

M.Of. 486 din 14-

24.oct.13

24.oct.13

25.oct.13

25.oct.13

Ordonanta 12/2012

pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul
institutiilor de credit

pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul
institutiilor de credit

25.oct.13

Legea 25/2010

pentru modificarea si completarea Legii nr.
85/2006 privind procedura insolventei

25.oct.13

Legea 381/2009

privind introducerea concordatului preventiv si
mandatului ad-hoc

25.oct.13

Legea 277/2009

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
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Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolventei si pentru modificarea lit. c) a art. 6 din
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru

25.oct.13

Ordonanta urgenta
173/2008

pentru modificarea si completarea Legii nr.
85/2006 privind procedura insolventei

iul-2009

Guvernul

M.Of. 792 din 26noi-2008

Parlamentul

M.Of. 359 din 21apr-2006

Guvernul

M.Of. 84 din 30-ian2004

25.oct.13

Legea 85/2006

25.oct.13

Ordonanta 10/2004

Legea 637/2002

cu privire la reglementarea raporturilor de drept
international privat in domeniul insolventei

Parlamentul

25.oct.13

M.Of. 931 din 19dec-2002

Guvernul

M.Of. 405 din 09iun-2011

27.oct.13

Hotarirea 566/2011

pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea si
functionarea Garzii Financiare

Hotarirea 1324/2009

privind organizarea si functionarea Garzii
Financiare

Guvernul

27.oct.13

M.Of. 800 din 24noi-2009

Parlamentul

M.Of. 372 din 28apr-2004

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 270L

27.oct.13

Legea 132/2004

privind procedura insolventei

privind falimentului institutiilor de credit

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii
Financiare
Legislatia Uniunii Europene

01.oct.13

Regulamentul 920/07-oct2010

privind un sistem standardizat si securizat de
registre in conformitate cu Directiva 2003/87/CE
a Parlamentului European si a Consiliului si cu
Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului
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European si a Consiliului

01.oct.13

Regulamentul 1073/25mai-1999

privind investigatiile efectuate de Oficiul
European de Lupta Antifrauda (OLAF)

01.oct.13

Regulamentul 1074/25mai-1999

privind investigatiile efectuate de Oficiul
European de Lupta Antifrauda (OLAF)

Parlamentul
European;Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Consiliul Uniunii Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 29L

Regulamentul 88/02-feb2011

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr.
452/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului privind producerea si dezvoltarea de
statistici in materie de educatie si invatare
continua, in ceea ce priveste statisticile in materie
de sisteme de educatie si formare

Consiliul Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

15.oct.13

Decizia 81/121/CEE /03mar-1981

privind acordarea diurnelor si decontarea
cheltuielilor de deplasare ale membrilor
Comitetului Economic si Social, ale membrilor
supleanti si ale expertilor
privind masuri restrictive impotriva Republicii
Guineea

Consiliul Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 280L

27.oct.13

Decizia 2010/638/PESC/25oct-2010
Decizia 2012/642/PESC/15oct-2012

Consiliul Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 285L

31.oct.13

privind masuri restrictive impotriva Belarus
Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 267L

14.oct.13

31.oct.13

Decizia 2011/671/UE/11oct-2011

de autorizare a statelor membre de a prelungi
autorizatiile provizorii acordate pentru noile
substante active benalaxil-M, gama-cihalotrin si
valifenalat
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PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor
Statului a creanțelor bugetare restante asupra Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" -S.A. Baia Mare, administrate de
Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2013 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structural și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
LEGE privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea
unor măsuri financiar-fiscale
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie și Imunologie " Cantacuzino" în vederea realizării Planului national de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației
generate de epidemii și pandemii
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2013 pentru completarea art.53 din Legea nr.303/2004 privind statutul
judecătorilor și procurorilor
LEGE pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice,
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
LEGE privind emisiile industriale
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