AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 17.02.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 10.02.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

Ordinul
17.feb.14 223/2014

pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte
sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un
cont unic

Decizia
17.feb.14 534/2013

[R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin.
(1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si
masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989, in interpretarea data prin Decizia Inaltei Curti de
Casatie si Justitie nr. 6 din 15 aprilie 2013, precum si ale art. 5 alin. (5) din
aceeasi lege

Decizia
17.feb.14 10/2014

[R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 18
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.
11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea
unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor
masuri financiare in domeniul bugetar

Rectificare
17.feb.14 din 2014

in anexa la Hotararea Guvernului nr. 52/2013 privind modificarea Hotararii
Guvernului nr. 433/2010 pentru inscrierea Ansamblului monumental
''Memorialul Holocaustului'' in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
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Agentia Nationala
de Administrare
Fiscala

M.Of. 114
din 17feb-2014

Curtea
Constitutionala

M.Of. 114
din 17feb-2014

Curtea
Constitutionala

M.Of. 114
din 17feb-2014

Monitorul Oficial

M.Of. 115
din 17feb-2014

public al statului si transmiterea in administrarea Institutului National pentru
Studierea Holocaustului din Romania ''Elie Wiesel'', publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 105 din 21 februarie 2013

privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in
invatamantul primar pentru anul scolar 2014-2015

Hotarirea
19.feb.14 19/2014

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.739/2006
pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii
si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
Guvernul

M.Of. 44
din 20ian-2014

Ordinul
20.feb.14 8/2014

pentru stabilirea conditiilor de operare in spatiul aerian national a
aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 50
din 21ian-2014

Regulament
23.feb.14 ul 1/2014

privind activitatea de control desfasurata de Autoritatea de Supraveghere
Financiara

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 61
din 24ian-2014

Hotarirea
24.feb.14 76/2014

Ministerul
Educatiei Nationale

M.Of. 115
din 17feb-2014

Ordinul
17.feb.14 3111/2014

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea
incalcarilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului
European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme
comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei
de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a
Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European
si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul
la piata transportului rutier international de marfuri, ale Regulamentului (CE)
nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie
2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a
serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a
Guvernul
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011
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M.Of. 113
din 14feb-2014

privind transporturile rutiere, precum si a sanctiunilor si masurilor aplicabile
in cazul constatarii acestor incalcari

Hotarirea
24.feb.14 1116/2013

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.352/2010
privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa
de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08

Guvernul

M.Of. 836
din 24dec-2013

Legislatia Uniunii Europene
Comisia Europeana

Regulamentul
67/27-ian2014

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European
si al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit si la conditiile de
viata (EU-SILC) in ceea ce priveste editia 2015 a listei variabilelor-tinta secundare
referitoare la participarea sociala si culturala si starea de saracie

Jurnalul
Oficial 23L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 23L

17.feb.14

Regulamentul
68/27-ian2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 141/2013 de punere in aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind
statisticile comunitare referitoare la sanatatea publica, precum si la sanatatea si
siguranta la locul de munca, in ceea ce priveste statisticile bazate pe Ancheta
europeana de sanatate realizata prin interviu (EHIS), ca urmare a aderarii Croatiei la
Uniunea Europeana

Jurnalul
Oficial 23L

17.feb.14

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 de stabilire a normelor de punere
in aplicare privind certificarea pentru navigabilitate si mediu a aeronavelor si a
produselor, pieselor si echipamentelor aferente, precum si certificarea organizatiilor
de proiectare si productie

Comisia Europeana

Regulamentul
69/27-ian2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerintelor tehnice si
a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviatia civila in
temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 23L

17.feb.14

Regulamentul
70/27-ian2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerintelor tehnice si a
procedurilor administrative referitoare la operatiunile aeriene in temeiul
Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 23L

17.feb.14

Regulamentul
71/27-ian2014

17.feb.14
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de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului
European si al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele
alimentare, in ceea ce priveste anumite cereale care cauzeaza alergii sau intolerante
si produsele alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli sau
esteri de fitostanol

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 27L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 43L

19.feb.14

Regulamentul
78/22-nov2013

20.feb.14

Regulamentul
137/12-feb2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 468/2010 de stabilire a listei UE a navelor
care practica activitati de pescuit ilicite, nedeclarate si nereglementate
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 [Montes de Granada (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 28L

20.feb.14

Regulamentul
82/28-ian2014

privind autorizarea preparatelor pe baza de Pediococcus pentosaceus DSM 14021,
Pediococcus pentosaceus DSM 23688 sau Pediococcus pentosaceus DSM 23689 ca
aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 28L

20.feb.14

Regulamentul
84/30-ian2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 28L

20.feb.14

Regulamentul
85/30-ian2014

de modificare a anumitor regulamente privind politica comerciala comuna in ceea ce
priveste procedurile de adoptare a anumitor masuri

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 18L

20.feb.14

Regulamentul
37/15-ian2014

de modificare a anumitor regulamente referitoare la politica comerciala comuna, in
ceea ce priveste acordarea de competente delegate si de executare pentru adoptarea
anumitor masuri

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul
Oficial 18L

20.feb.14

Regulamentul
38/15-ian2014

de specificare a unei proceduri de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr.
528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind punerea la dispozitie pe
piata si utilizarea produselor biocide

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 32L

21.feb.14

Regulamentul
88/31-ian2014

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste prelungirea perioadei de autorizare a substantei active compusi de cupru
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21.feb.14

Regulamentul
89/31-ian2014

21.feb.14

Regulamentul
90/31-ian2014

de aprobare a acidului decanoic ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide pentru tipurile de produs 4, 18 si 19

21.feb.14

Regulamentul
91/31-ian2014

de aprobare a S-metoprenului ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide pentru tipul de produs 18

21.feb.14

Regulamentul
92/31-ian2014

de aprobare a zinebului ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in produsele
biocide pentru tipul de produs 21

21.feb.14

Regulamentul
93/31-ian2014

de aprobare a acidului octanoic ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide pentru tipurile de produs 4 si 18

21.feb.14

Regulamentul
94/31-ian2014

de aprobare a iodului, inclusiv a polivinilpirolidonei iodate, ca substanta activa
existenta destinata utilizarii in produsele biocide pentru tipurile de produse 1, 3, 4 si
22

22.feb.14

Regulamentul
154/18-dec2012

de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului
European si al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinte tarifare

25.feb.14

Regulamentul
101/04-feb2014

26.feb.14

Regulamentul
107/05-feb-

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 32L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 32L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 32L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 32L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 32L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 32L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 48L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 34L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 36L

de aprobare a bis(N-ciclohexil-diazeniu-dioxi)-cupru (Cu-HDO) ca substanta activa
existenta in vederea utilizarii in produsele biocide pentru tipul de produs 8

privind autorizarea L-tirozinei ca aditiv furajer in hrana tuturor speciilor de animale

privind retragerea de pe piata a aditivilor furajeri clorura cobaltoasa hexahidrat,
azotat cobaltos hexahidrat si sulfat cobaltos monohidrat si de modificare a
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2014

Regulamentului (CE) nr. 1334/2003

26.feb.14

Regulamentul
108/05-feb2014

privind neaprobarea substantei active tiocianat de potasiu, in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind
introducerea pe piata a produselor fitosanitare

27.feb.14

Regulamentul
111/04-feb2014

27.feb.14

Regulamentul
112/04-feb2014

27.feb.14

Regulamentul
113/04-feb2014

27.feb.14

Regulamentul
114/04-feb2014

27.feb.14

Regulamentul
115/04-feb2014

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

27.feb.14

Regulamentul
116/06-feb2014

privind neaprobarea substantei active iodura de potasiu, in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind
introducerea pe piata a produselor fitosanitare

27.feb.14

Directiva
2014/20/UE/
06-feb-2014

privind definirea claselor de cartofi de samanta de baza si certificati de la nivelul
Uniunii, precum si a conditiilor si denumirilor aplicabile acestor clase

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 36L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 38L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 38L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 38L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 38L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 38L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 38L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 38L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 38L

Comisia Europeana

Regulamentul
119/07-feb2014

de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a
Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea
ce priveste drojdia imbogatita cu crom utilizata la producerea suplimentelor
alimentare si lactatul de crom (III) trihidrat adaugat in produsele alimentare

Jurnalul
Oficial 39L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 39L

28.feb.14

Regulamentul
120/07-feb2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1981/2006 privind normele de aplicare a
articolului 32 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste laboratorul comunitar de referinta pentru organismele
modificate genetic

Comisia Europeana
privind autorizarea L-selenometioninei ca aditiv furajer in hrana tuturor speciilor de
animale

Jurnalul
Oficial 39L

28.feb.14

Regulamentul
121/07-feb2014

Parlamentul

M.Of. 77
din 31-ian2011

Primul-Ministru

M.Of. 95
din 06-feb2014

Guvernul

M.Of. 176
din 01-apr-

27.feb.14

28.feb.14

Directiva
2014/21/UE/
06-feb-2014

de definire a conditiilor minime si a claselor Uniunii pentru cartofii de samanta de
prebaza

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 10.02.2014:
Legislatia Romaniei

10.feb.14

12.feb.14
14.feb.14

Legea
61/1991

pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a
ordinii si linistii publice - Republicare

Decizia
27/2014

privind transferul, la cerere, al doamnei Ioana Apan din functia publica de secretar
general la Ministerul Economiei in functia publica de conducere vacanta de director
general adjunct al Autoritatii de management pentru Programul operational sectorial
''Cresterea competitivitatii economice'' din cadrul Ministerului Economiei

Ordonanta
urgenta

pentru desemnarea entitatii publice care exercita, in numele statului, calitatea de
actionar la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' -
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18/2013

16.feb.14

Legea
129/1998

16.feb.14

Legea
287/2004

16.feb.14

Ordonanta
129/2000

16.feb.14

23.feb.14

23.feb.14

Legea
144/2000

Hotarirea
4/2010

Norma
3/2010

S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' - S.A. Medias

2013
Parlamentul

M.Of. 483
din 08-iun2005

Parlamentul

M.Of. 614
din 07-iul2004

Guvernul

M.Of. 711
din 30-sep2002

Parlamentul

M.Of. 362
din 03-aug2000

pentru aprobarea Normei nr. 3/2010 privind procedura de efectuare a controlului
entitatilor care desfasoara activitati in sistemul de pensii private

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 185
din 23mar-2010

privind procedura de efectuare a controlului entitatilor care desfasoara activitati in
sistemul de pensii private

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 185
din 23mar-2010

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
- Republicare

privind consortiile universitare

privind formarea profesionala a adultilor - Republicare

privind acordarea de facilitati persoanelor care au domiciliul in localitatile rurale
aflate in zonele montane

Legislatia Uniunii Europene

10.feb.14

Actiunea
comuna
2001/554/PE
SC/20-iul-

privind infiintarea Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene
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2001
Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
201L

11.feb.14

Regulamentul
714/25-iul2013

privind punerea in aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.
2580/2001 privind masuri restrictive specifice indreptate impotriva anumitor
persoane si entitati in vederea combaterii terorismului si de abrogare a
Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1169/2012
de actualizare si de modificare a listei persoanelor, grupurilor si entitatilor care intra
sub incidenta articolelor 2, 3 si 4 din Pozitia comuna 2001/931/PESC privind aplicarea
de masuri specifice pentru combaterea terorismului si de abrogare a Deciziei
2012/765/PESC

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
201L

11.feb.14

Decizia
2013/395/PE
SC/25-iul2013

Comisia Europeana
privind anumite masuri de protectie provizorii cu privire la pesta porcina africana in
Lituania

Jurnalul
Oficial 26L

15.feb.14

Decizia
2014/43/UE/
27-ian-2014

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul
Oficial 81L

15.feb.14

Directiva
2008/34/CE/
11-mar-2008

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 42L

15.feb.14

Directiva
2002/96/CE/
27-ian-2003

15.feb.14

Directiva
2003/108/CE
/08-dec-2003

20.feb.14

Decizia
2011/101/PE
SC/15-feb2011

de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si
electronice (DEEE), in ceea ce priveste competentele de executare conferite Comisiei

privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)

de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si
electronice (DEEE)

privind masuri restrictive impotriva Zimbabwe
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28.feb.14

Regulamentul
165/22-feb2013

Comisia Europeana
de stabilire in avans, pentru 2013, a valorii ajutorului pentru depozitarea privata a
untului

Jurnalul
Oficial 51L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2013 privind declanșarea procedurii insolvenței la Regia Autonomă pentru
Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2013 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006
LEGE privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 şi şi-au transferat aceste depozite la
BRD -Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziţionării de autoturisme DACIA
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind
instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la
bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor
publice
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2013 privind completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2011
pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de
Investiții în Securitate
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