AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 27.10.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 27.10.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

27.oct.14

Legea
140/2014

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2014 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si
pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii

Legea
151/2014

privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata
RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate

Legea
144/2014

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele
masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte
normative

27.oct.14

Legea
146/2014

privind autorizarea platii cotizatiilor la Forumul International al Echipelor de Raspuns
la Incidente de Securitate Cibernetica (Forum of Incident Response and Security
Teams-FIRST) si la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociatiei
Transeuropene a Retelelor din Domeniul Cercetarii si al Educatiei (Transeuropean
Research and Education Network Association-TERENA) in scopul mentinerii
participarii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica CERTRO la aceste doua organisme neguvernamentale

27.oct.14

Legea
148/2014

27.oct.14

27.oct.14

pentru aderarea Romaniei la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceza,
Republica Italiana, Regatul Tarilor de Jos si Republica Portugheza privind crearea
Fortei de Jandarmerie Europeana, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie
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Parlamentul

M.Of. 774
din 24-oct2014

Parlamentul

M.Of. 774
din 24-oct2014

Parlamentul

M.Of. 777
din 24-oct2014

Parlamentul

M.Of. 777
din 24-oct2014

Parlamentul

M.Of. 776
din 24-oct2014

2007
Legislatia Uniunii Europene

28.oct.14

Regulamentul
1051/02-oct2014

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

28.oct.14

Regulamentul
1052/02-oct2014

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

30.oct.14

Regulamentul
1062/04-aug2014

Regulamentul
1070/10-oct2014

31.oct.14

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 292

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 292

privind programul de lucru pentru examinarea sistematica a tuturor substantelor
active existente continute de produsele biocide, mentionat in Regulamentul (UE) nr.
528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
294L

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 271/2009 in ceea ce priveste continutul
minim al preparatului de endo-1,4-beta-xilanaza produsa de Aspergillus niger (CBS
109.713) si de endo-1,4-beta- glucanaza produsa de Aspergillus niger (DSM 18404) ca
aditiv furajer pentru hrana gainilor ouatoare (titularul autorizatiei: BASF SE)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
295L

Guvernul

M.Of. 655
din 26-sep2007

Parlamentul

M.Of. 336
din 16-apr2004

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 27.10.2014:
Legislatia Romaniei

20.oct.14

20.oct.14

Hotarirea
1128/2007

Legea
111/2004

privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care
beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia
copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati
in plasament la asistenti maternali profesionisti si a sumelor de bani pentru nevoi
personale prevazute de Legea nr. 326/2003

pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si
tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele
protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la
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asistenti maternali profesionisti

20.oct.14

Legea
326/2003

privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice
specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum
si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti

20.oct.14

Ordinul
242/2003

privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de catre asistentii maternali
profesionisti pentru cresterea si ingrijirea copiilor aflati in plasament sau incredintare

Ministerul
Administratiei
Publice

M.Of. 386
din 04-iun2003

20.oct.14

Ordinul
36/2003

privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de catre asistentii maternali
profesionisti pentru cresterea si ingrijirea copiilor aflati in plasament sau incredintare

Agentia Nationala
Pentru Protectia
Drepturilor Copilului

M.Of. 386
din 04-iun2003

Ordinul
583/2008

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea sistemului
informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase (SUMAL) si obligatiile
operatorilor economici legate de acesta

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 662
din 23-sep2008

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 136
din 25-feb2014

Ministerul Fondurilor
Europene

M.Of. 585
bis din 05aug-2014

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 295
din 23mai-2013

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
325L

21.oct.14

22.oct.14

Ordinul
114/2014

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Roman
pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

23.oct.14

Ordinul
835/2014

pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operational
sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' 2007-2013

24.oct.14

Ordinul
54/2013

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei informare si
relatii publice

Parlamentul

M.Of. 525
din 22-iul2003

Legislatia Uniunii Europene

30.oct.14

Regulamentul
1451/04-dec2007

privind a doua etapa a programului de lucru de 10 ani prevazut la articolul 16
alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind
introducerea pe piata a produselor biocide
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31.oct.14

Decizia
2012/677/UE
/30-oct-2012

31.oct.14

Decizia
2012/642/PE
SC/15-oct2012

de autorizare a prelungirii de catre statele membre a autorizatiilor provizorii acordate
pentru noile substante active ametoctradin (solicitata initial sub codul de dezvoltare
BAS 650 F) si fosfonat de disodiu

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
305L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
285L

privind masuri restrictive impotriva Belarus

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008
LEGE pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
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