AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 02.02.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 02.02.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

02.feb.15

02.feb.15

02.feb.15

02.feb.15

02.feb.15
02.feb.15

Decizia
1/2015

Hotarirea
5/2015

pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr.
9/2014 privind eliberarea Avizului de practica temporara/ocazionala a profesiei
pentru medicii straini

Colegiul Medicilor
din Romania

M.Of. 85
din 02-feb2015

pentru aprobarea publicarii Tabloului Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati
din Romania in anul 2015

Asociatia Nationala a
Evaluatorilor
Autorizati din
Romania

M.Of. 85
din 02-feb2015

Ordinul
M.5/2015

privind organizarea si functionarea sistemului de sprijin al familiilor personalului din
Ministerul Apararii Nationale care participa la actiuni militare

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 85
din 02-feb2015

Decizia
1/2015

[A] referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui
nou termen in care sa se finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) din Legea nr.
165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau
prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in
Romania, precum si pentru prorogarea unor termene

Curtea
Constitutionala

M.Of. 85
din 02-feb2015

pentru completarea art. 35^1 din Legea politiei locale nr. 155/2010

Guvernul

M.Of. 81
din 30-ian2015

pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

Guvernul

Ordonanta
7/2015

Ordonanta
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M.Of. 81

din 30-ian2015

10/2015

Guvernul

M.Of. 83
din 30-ian2015

Guvernul

M.Of. 84
din 30-ian2015

Guvernul

M.Of. 84
din 30-ian2015

Guvernul

M.Of. 84
din 30-ian2015

privind revizuirea ratei dobanzii pentru certificatele de trezorerie catre populatie
transformate in depozite la Trezoreria Statului

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 47
din 20-ian2015

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind reabilitarea conductelor pentru
transportul apei. Indicativ GP 127-2014''

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 2 din
05-ian2015

Ordonanta
9/2015

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2007
privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala

02.feb.15

Ordonanta
8/2015

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind
stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si
perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a
activitatii acestora

02.feb.15

Ordonanta
11/2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul
sanatatii

Ordonanta
12/2015

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenta

02.feb.15

02.feb.15

02.feb.15

Ordinul
47/2015

04.feb.15

Ordinul
2359/2014

05.feb.15

Legea
266/2008

farmaciei - REPUBLICARE

Parlamentul

M.Of. 85
din 02-feb2015

Ordinul

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ pentru evaluarea in situ a

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si

M.Of. 6 din
06-ian-

05.feb.15

2

2395/2014

12.feb.15

Ordinul
163/2015

rezistentei betonului din constructiile existente'', indicativ NP 137-2014

pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire

Administratiei
Publice

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

2015

M.Of. 74
din 28-ian2015

Legislatia Uniunii Europene

03.feb.15

Regulamentul
37/06-ian2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 8L

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

03.feb.15

Regulamentul
38/13-ian2015

privind autorizarea preparatului de Lactobacillus acidophilus CECT 4529 ca aditiv
pentru hrana gainilor ouatoare si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1520/2007
(titularul autorizatiei: Centro Sperimentale del Latte)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 8L

03.feb.15

Regulamentul
39/13-ian2015

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Focaccia di Recco col formaggio (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 8L

04.feb.15

Regulamentul
45/14-ian2015

de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a
Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei in ceea ce priveste tehnologiile
inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare usoare

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 9L

privind autorizarea substantei diclazuril ca aditiv pentru hrana puilor pentru ingrasare,
a curcanilor pentru ingrasare si a bibilicilor pentru ingrasare si pentru reproductie
(titularul autorizatiei: Huvepharma NV)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 9L

04.feb.15

Regulamentul
46/14-ian2015

privind autorizarea unui preparat de alfa-amilaza produsa de Bacillus licheniformis
(DSM 21564) ca aditiv pentru hrana vacilor de lapte (titularul autorizatiei DSM
Nutritional products Ltd., reprezentat de DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 9L

04.feb.15

Regulamentul
47/14-ian2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 9L

04.feb.15

Regulamentul
48/14-ian-

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Vinagre de Montilla-Moriles (DOP)]
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2015

04.feb.15

Regulamentul
52/14-ian2015

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 686/2012 in ceea ce
priveste statul membru raportor pentru substanta activa mecoprop-P

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 9L

05.feb.15

Regulamentul
131/23-ian2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului in ceea ce priveste regimul de
import al produselor ecologice din tari terte

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 23L

Regulamentul
56/15-ian2015

de modificare, in ceea ce priveste comertul cu speciile de fauna si flora salbatice, a
Regulamentului (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere in aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 10L

05.feb.15

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 10L

05.feb.15

Regulamentul
57/15-ian2015

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei in
ceea ce priveste normele de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele si
alte documente prevazute in Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind
protectia speciilor faunei si florei salbatice prin controlul comertului cu acestea si in
Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere in
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului

Comisia Europeana
de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste conditiile de autorizare a substantei active tepraloxidim

Jurnalul
Oficial 10L

05.feb.15

Regulamentul
58/15-ian2015

Comisia Europeana
de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 367/2014 de stabilire a
soldului net disponibil pentru cheltuielile FEGA

Jurnalul
Oficial 24L

06.feb.15

Regulamentul
141/29-ian2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 14L

10.feb.15

Regulamentul
79/18-dec2014

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a
unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la raportarea in scopuri de
supraveghere a institutiilor in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste grevarea cu sarcini a
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activelor, modelul punctelor de date unic si normele de validare

12.feb.15

Regulamentul
97/17-oct2014

de corectare a Regulamentului delegat (UE) nr. 918/2012 in ceea ce priveste
notificarea pozitiilor scurte nete semnificative pe datoria suverana

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 16L

12.feb.15

Regulamentul
99/20-ian2015

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 [''Arroz de Valencia''/''Arros de Valencia'' (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 16L

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 [Halberstadter Wurstchen (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 16L

12.feb.15

Regulamentul
100/20-ian2015

privind numirea comandantului fortei UE pentru operatia militara a Uniunii Europene
in vederea unei contributii la descurajarea, prevenirea si reprimarea actelor de
piraterie si de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) si de abrogare a
Deciziei Atalanta/4/2014 (PESC/2015/102)

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial 16L

13.feb.15

Decizia
Atalanta/1/2
015/20-ian2015

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 21L

17.feb.15

Directiva
121/27-ian2015

Comisia Europeana

17.feb.15

Regulamentul
1359/18-dec2014

Jurnalul
Oficial
365L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 23L

18.feb.15

Decizia
137/26-ian2015

de modificare a Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplica
societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 in ceea ce priveste substanta
tulatromicina
de reinnoire a mandatului vicepresedintelui Oficiului pentru Armonizare in cadrul
Pietei Interne (Marci, desene si modele industriale) si a doi presedinti de camere de
recurs ale Oficiului pentru Armonizare in cadrul Pietei Interne (Marci, desene si
modele industriale)
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19.feb.15

Regulamentul
140/29-ian2015

20.feb.15

Decizia
158/30-ian2015

20.feb.15

Regulamentul
1277/01-dec2014

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

20.feb.15

Regulamentul
66/14-ian2014

de punere in aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica aplicabile cuptoarelor,
plitelor de gatit si hotelor de bucatarie de uz casnic

22.feb.15

Regulamentul
1390/19-dec2014

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 in ceea ce priveste substanta
''eprinomectina''

23.feb.15

Regulamentul
9/06-ian2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de punere in aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de
stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele
derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in aplicare a Directivei
97/78/CE a Consiliului in ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite
de la controalele sanitar-veterinare la frontiera in conformitate cu directiva
mentionata

27.feb.15

Decizia
BCE/2013/54
/20-dec-2013

privind procedurile de acreditare pentru producatorii elementelor de securitate
specifice euro si ai elementelor specifice euro si de modificare a Deciziei BCE/2008/3

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 24L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 26L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
346L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 29L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
369L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 3L

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul
Oficial 57L

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 in ceea ce priveste perioada de
liniste in compartimentul echipajului de zbor si de corectare a aceluiasi regulament
de aprobare a doua alternatoare Robert Bosch GmbH de inalta eficienta ca tehnologii
inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, in temeiul
Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 02.02.2015:
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Legislatia Romaniei

02.feb.15

Ordinul
1168/2014

privind revizuirea ratei dobanzii pentru certificatele de trezorerie catre populatie
transformate in depozite la Trezoreria Statului

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 655
din 05-sep2014

Parlamentul

M.Of. 448
din 30-iun2009

Legea
266/2008

farmaciei - REPUBLICARE

Ordinul
9880/2010

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

12.feb.15

pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de
vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nr. 5.465/2007

M.Of. 45
din 19-ian2011

pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de
vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nr. 5.465/2007

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

12.feb.15

Ordinul
6709/2010

M.Of. 535
din 30-iul2010

pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate
prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
5.465/2007

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

12.feb.15

Ordinul
847/2009

M.Of. 183
din 24mar-2009

Ordinul
8061/2008

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

12.feb.15

pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de
vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nr. 5.465/2007

M.Of. 888
din 29-dec2008

pentru completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate
prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
5.465/2007

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

12.feb.15

Ordinul
5813/2008

M.Of. 572
din 29-iul2008

pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate
prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
5.465/2007

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

12.feb.15

Ordinul
38/2008

M.Of. 44
din 18-ian2008

05.feb.15
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12.feb.15

12.feb.15

Ordinul
7616/2007

Ordinul
5465/2007

pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de
vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nr. 5.465/2007

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 620
din 07-sep2007

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 377
din 04-iun2007

pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire
Legislatia Uniunii Europene
de stabilire a posibilitatilor de pescuit si a contributiei financiare prevazute de Acordul
de parteneriat in domeniul pescuitului incheiat intre Comunitatea Europeana si
Republica Guineea-Bissau

Comunitatea
Europeana

10.feb.15

Protocol din
10-feb-2012

Jurnalul
Oficial
328L

privind numirea comandantului fortei UE pentru operatia militara a Uniunii Europene
in vederea unei contributii la descurajarea, prevenirea si reprimarea actelor de
piraterie si de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) si de abrogare a
Deciziei Atalanta/1/2014

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial
222L

13.feb.15

Decizia
ATALANTA/4/
2014/24-iul2014

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
113L

18.feb.15

Decizia
2014/219/PE
SC/15-apr2014

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 42L

20.feb.15

Decizia
2011/101/PE
SC/15-feb2011

privind masuri restrictive impotriva Zimbabwe
Comisia Europeana

22.feb.15

Regulamentul
904/20-aug2014

de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de glutamat
monosodic originar din Indonezia

Jurnalul
Oficial
246L

Decizia
BCE/2011/8/

privind procedurile de acreditare in materie de mediu si de sanatate si securitate

Consiliul
Guvernatorilor Bancii

Jurnalul
Oficial

27.feb.15

privind misiunea PSAC a Uniunii Europene in Mali (EUCAP Sahel Mali)
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21-iun-2011

pentru producerea de bancnote euro

Centrale Europene

176L
Jurnalul
Oficial
330L
Jurnalul
Oficial
140L

27.feb.15

Decizia
BCE/2010/22
/25-nov-2010

privind procedura de acreditare a calitatii pentru producatorii de bancnote euro
(2010/773/UE)

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

27.feb.15

Decizia
BCE/2008/3/
15-mai-2008

privind procedurile de acreditare a securitatii pentru producatorii elementelor de
securitate specifice euro pentru bancnotele euro

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE privind securitatea cibernetică

9

