AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 25.02.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 17.02.2014:

DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

Decizia
25.feb.14 55/2014

[A] referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea
unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a
numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile
publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a
ministerelor

Curtea
Constitutionala

M.Of. 136
din 25feb-2014

Ordinul
25.feb.14 M.12/2014

privind abrogarea Ordinului ministrului apararii nationale si al directorului
Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. M.71/1.043/2001
pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrarilor de cadastru
pentru bunurile imobile aflate in patrimoniul Ministerului Apararii Nationale

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 136
din 25feb-2014

Ordinul
25.feb.14 1198/2014

privind abrogarea Ordinului ministrului apararii nationale si al directorului
Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. M.71/1.043/2001
pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrarilor de cadastru
pentru bunurile imobile aflate in patrimoniul Ministerului Apararii Nationale

Agentia Nationala
de Cadastru si
Publicitate
Imobiliara

M.Of. 136
din 25feb-2014

Ordinul
25.feb.14 99/2014

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Centrului
de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile

Ministerul
Transporturilor
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M.Of. 136
din 25-

feb-2014

Ordinul
25.feb.14 114/2014

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

Hotarirea
25.feb.14 96/2014

privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului
si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al
municipiului Botosani si in administrarea Consiliului Local al Municipiului
Botosani si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr.
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului

Ordinul
25.feb.14 256/2014

privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor
anticipate in contul impozitului pe profit anual

Ordinul
25.feb.14 27/2014

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei
administrative nr. 695/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru
compunerea si portul uniformei personalului medical, paramedical si civil din
cadrul serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare, a normelor
privind echiparea acestor categorii de personal, precum si a regulilor pentru
aplicarea acestora

Decizia
25.feb.14 535/2013

[R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I alin. (1)
si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata
esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998
privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute
in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003
privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in
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Ministerul
Transporturilor

M.Of. 136
din 25feb-2014

Guvernul

M.Of. 135
din 25feb-2014

Ministerul
Finantelor Publice

M.Of. 135
din 25feb-2014

Ministerul
Afacerilor Interne

M.Of. 135
din 25feb-2014

Curtea
Constitutionala

M.Of. 135
din 25feb-2014

Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a
aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat
la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind
acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in
proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii
Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune
intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a
Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa
la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5
iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii
nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

Decizia
25.feb.14 546/2013

[R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr.
221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative
asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,
in ansamblul sau, precum si ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 raportat
la art. 1 alin. (3) din acelasi act normativ si art. 2 alin. (1) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in
rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite
din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive
politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au
participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a
regimului comunist instaurat in Romania, in interpretarea data prin Decizia
Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 15 din 12 noiembrie 2012

Decizia
25.feb.14 555/2013

[R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3)
din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si
demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de
Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
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Curtea
Constitutionala

M.Of. 135
din 25feb-2014

Curtea
Constitutionala

M.Of. 135
din 25feb-2014

Legislatia Uniunii Europene

18.feb.14

18.feb.14

Ordinul
7/2013

Ordinul
22/2012

privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor
reglementate in sectorul gazelor naturale, aprobata prin Ordinul presedintelui
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 22/2012

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 113
din 27-feb2013

de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor
reglementate in sectorul gazelor naturale

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 379
din 06-iun2012

pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor
naturale

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 379
din 06-iun2012

Ministerul Economiei
si Finantelor

M.Of. 504
din 04-iul2008

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 711
din 18-oct2012

Parlamentul

M.Of. 351
din 27mai-2010

Parlamentul

M.Of. 291
din 05mai-2009

18.feb.14

Metodologie
din 2012

18.feb.14

Ordinul
2006/2008

pentru stabilirea componentei Comisiei de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de
marcat electronice fiscale

19.feb.14

Ordinul
222/2012

pentru nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare in
vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale, cu exceptia
ariilor naturale protejate

21.feb.14

21.feb.14

Legea
88/2010

Legea
12/1990

privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii din
industria berii

privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite - Republicare
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21.feb.14

Ministerul Sanatatii

M.Of. 785
din 26-aug2004

Ministerul Sanatatii
si Familiei

M.Of. 46
din 23-ian2002

Parlamentul

M.Of. 146
din 07-apr2000

Ministerul Sanatatii

M.Of. 140
din 03-iul1997

Ministerul Sanatatii

M.Of. 140
din 03-iul1997

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

Norma
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

Decizia
38/2012

privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Societatea Autorilor si
Editorilor Romani de Opere Stiintifice PERGAM drept colector al remuneratiei
compensatorii pentru copia privata in domeniul operelor reproduse de pe hartie

Oficiul Roman pentru
Drepturile de Autor

M.Of. 196
din 26mar-2012

Ordinul
1028/2004

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 536/1997 pentru
aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al
populatiei

21.feb.14

Ordinul
862/2001

21.feb.14

Legea
29/2000

privind sistemul national de decoratii al Romaniei

21.feb.14

Ordinul
536/1997

pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al
populatiei

21.feb.14

23.feb.14

23.feb.14

24.feb.14

Norma din
1997

Hotarirea
4/2010

pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea
Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

privind mediul de viata al populatiei
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ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 17.02.2014:
Legislatia Romaniei

25.feb.14

Regulamentul
173/24-feb2014

25.feb.14

Regulamentul
101/04-feb2014

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
Regulamentului (CE) nr. 1334/2003

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 36L

26.feb.14

Regulamentul
107/05-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

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 36L

26.feb.14

Regulamentul
108/05-feb2014

Comisia Europeana
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 in ceea ce priveste raportarea si
evaluarea programelor de sprijin ale statelor membre

Jurnalul
Oficial 54L

27.feb.14

Regulamentul
168/21-feb2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 38L

27.feb.14

Regulamentul
111/04-feb2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 38L

27.feb.14

Regulamentul
112/04-feb2014

Comisia Europeana

Jurnalul

27.feb.14

Regulamentul
113/04-feb-

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 55L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 34L

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea pretului de intrare pentru
anumite fructe si legume

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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2014

Oficial 38L

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

27.feb.14

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

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

Jurnalul
Oficial 39L

28.feb.14

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

Comisia Europeana

Regulamentul
119/07-feb2014

Jurnalul
Oficial 39L

28.feb.14

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

Regulamentul
120/07-feb2014

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

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 39L

28.feb.14

Regulamentul
121/07-feb-

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

7

2014
Legislatia Uniunii Europene

20.feb.14

Regulamentul
298/27-mar2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 privind anumite masuri restrictive
impotriva Zimbabwe

28.feb.14

Regulamentul
165/22-feb2013

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

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 90L

Comisia Europeana

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
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru
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stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
LEGE pentru completarea art.43 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății
Române de Televiziune
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici
și mijlocii
LEGE pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal și a Protocolului de amendare a acesteia,
semnate la Strasbourg, la 15 octombrie 2012
LEGE pentru modificarea art.65 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
LEGE privind instituirea Zilei Naționale pentru Adopție
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și a
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
LEGE pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare
din România
LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele
bilaterale, între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România și Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica
Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia și Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de
guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
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