AGENDA JURIDICA

Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 25.06.2013.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 17.06.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

Ordinul
26.iun.13 1778/2013

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind
inspectia sistemelor de climatizare in cladiri'', indicativ
GEx 009 - 2013

Ministerul
Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 301 din 27mai-2013

30.iun.13 Protocol din 2012

privind preocuparile poporului irlandez referitoare la
Tratatul de la Lisabona

Foruri
Internationale

M.Of. 258 din 09mai-2013

Legislatia Uniunii Europene

25.iun.13

Decizia 2013/262/UE/04iun-2013

26.iun.13

Regulamentul 515/05iun-2013

de modificare a Deciziei de punere in aplicare 2012/715/UE
de stabilire a unei liste de tari terte cu un cadru de
reglementare aplicabil substantelor active pentru
medicamente de uz uman si cu activitatile aferente de
control si de aplicare a legii care sa garanteze un nivel de
protectie a sanatatii publice echivalent cu cel din Uniune

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 152L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor
traditionale garantate [Tortas de Aceite de Castilleja de la
Cuesta (StG)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 154L
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Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 157L

Regulamentul 503/03apr-2013

privind cererile de autorizare a alimentelor si furajelor
modificate genetic in conformitate Regulamentul (CE) nr.
1829/2003 al Parlamentului European si al Consiliului si de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 641/2004 si (CE) nr.
1981/2006 ale Comisiei

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 118L

Regulamentul 394/29apr-2013

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010
privind substantele active din punct de vedere farmacologic
si clasificarea lor in functie de limitele reziduale maxime din
produsele alimentare de origine animala, in ceea ce
priveste substanta monepantel

Statele Membre ale
Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 60L

Guvernul

Hotarirea 635/2009

privind revocarea si numirea unor membri in Consiliul
director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

M.Of. 363 din 29mai-2009

Guvernul

M.Of. 444 din 13iun-2008

Hotarirea 624/2008

pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.
603/2006 privind revocarea si numirea unor membri in
Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

Guvernul

17.iun.13

Hotarirea 603/2006

privind revocarea si numirea unor membri in Consiliul
director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

M.Of. 420 din 16mai-2006

Hotarirea 45/2013

privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de
Supraveghere Financiara

Parlamentul

18.iun.13

M.Of. 239 din 25apr-2013

Ministerul Agriculturii
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 344 din 21mai-2012

28.iun.13

29.iun.13

30.iun.13

Protocol din 13-iun-2012

privind preocuparile poporului irlandez referitoare la
Tratatul de la Lisabona

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 17.06.2013:
Legislatia Romaniei
17.iun.13

17.iun.13

18.iun.13

Ordinul 97/2012

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 380/2009
privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de
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pescuit in scop stiintific
Ministerul Agriculturii
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 706 din 06oct-2011

Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale

M.Of. 425 din 22iun-2009

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 73 din 31ian-2007

Camera Deputatilor

Hotarirea 23/2006

privind structura organizatorica a serviciilor Camerei
Deputatilor

M.Of. 583 din 05iul-2006

Ministerul Lucrarilor
Publice
Transporturilor si
Locuintei

M.Of. 888 din 09dec-2002

Ordinul 1902/2002

pentru aprobarea formei si continutului certificatelor
eliberate de Autoritatea Navala Romana privind aplicarea
unor conventii internationale si coduri la care Romania este
parte

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 347 din 25iul-2000

19.iun.13

Ordinul 291/2000

pentru aprobarea Instructiunilor de inspectie privind
Sistemul armonizat de inspectare si certificare, cod
MT.RNR-I/SAIC-2000 aplicabile navelor comerciale
maritime sub pavilion roman

Guvernul

23.iun.13

Ordonanta urgenta
38/2012

M.Of. 445 din 04iul-2012

18.iun.13

18.iun.13

19.iun.13

19.iun.13

19.iun.13

Ordinul 234/2011

pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordinul
ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.
380/2009 privind conditiile de acordare a autorizatiei
speciale de pescuit in scop stiintific

Ordinul 380/2009

privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de
pescuit in scop stiintific

Ordinul 44/2007

privind inlocuirea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor
publice, transporturilor si locuintei nr. 1.902/2002 pentru
aprobarea formei si continutului certificatelor eliberate de
Autoritatea Navala Romana privind aplicarea unor
conventii internationale si coduri la care Romania este
parte

pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si
functionarea Curtii Constitutionale
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Legislatia Uniunii Europene
19.iun.13

Regulamentul 460/10mar-2004

privind instituirea Agentiei Europene pentru Securitatea
Retelelor Informatice si a Datelor

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

30.iun.13

Regulamentul 1115/28nov-2012

privind suspendarea temporara a taxelor vamale la
importul anumitor cereale pentru anul de comercializare
2012/2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 329L

30.iun.13

Decizia
2010/784/PESC/17-dec2010

privind Misiunea de Politie a Uniunii Europene pentru
teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 335L

30.iun.13

Actiunea comuna
2005/889/PESC/25-nov2005

privind instituirea Misiunii de Asistenta la Frontiera a
Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM
Rafah)

Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice
centralizată
LEGE privind aprobarea Memorandumului de Înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. semnat la București la 15 februarie
2013
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
LEGE privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri
pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii
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LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de
implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de
servicii
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele
de emisii cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității
pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și
Pădurilor -Administrația Națională "Apele Române"
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
LEGE privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2012 privind unele măsuri pentru derularea opțiunii de vânzare de acțiuni conform
prevederilor contractului de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a
Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud"- S.A.
LEGE pentru modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18/10.01.2011
LEGE privind abrogarea art.IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu
ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
LEGE privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura
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instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011
privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor , proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome
"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", a imobilelor proprietatea regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ",
precum și pentru modificarea unor acte normative
LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a Administrației Fiscale) între România și Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 8 mai 2013
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