AGENDA JURIDICA

Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 14.05.2013.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU14.05.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 112L

Regulamentul 374/23apr-2013

privind autorizarea unui preparat de Clostridium butyricum
(FERM BP-2789) ca aditiv pentru hrana animalelor destinat
puicutelor pentru ouat (detinatorul autorizatiei: Miyarisan
Pharmaceutical Co. Ltd., reprezentat de Miyarisan
Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 113L

Decizia
2013/196/UE/24-apr2013

de modificare a Deciziei 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 116L

16.mai.13

Regulamentul 380/25apr-2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1141/2010 in ceea
ce priveste prezentarea dosarului suplimentar complet
autoritatii, celorlalte state membre si Comisiei
privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 117L

17.mai.13

Regulamentul 384/22apr-2013

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 117L

17.mai.13

Regulamentul 385/22apr-2013

Legislatia Uniunii Europene

14.mai.13

15.mai.13
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Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 117L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 117L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 121L

Regulamentul 403/02mai-2013

privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-betaxilanaza, endo-1,3(4)-beta-glucanaza si endo-1,4- betaglucanaza produse de Trichoderma reesei (ATCC 74444) ca
aditiv pentru hrana pasarilor de curte pentru ingrasat si
pentru ouat si pentru purceii intarcati si de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1259/2004, (cE) nr. 1206/2005 si
(CE) nr. 1876/2006 (titularul autorizatiei: DSM Nutritional
Products)

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 125L

27.mai.13

Regulamentul 415/06mai-2013

de stabilire a responsabilitatilor si a sarcinilor suplimentare
care revin laboratoarelor de referinta ale UE pentru rabie,
tuberculoza bovina si sanatatea albinelor, de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 737/2008 si de abrogare a
Regulamentului (UE) nr. 87/2011
de inregistrare a unei denumiri in Registrul de specialitati
traditionale garantate [Moules de bouchot (STG)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 125L

27.mai.13

Regulamentul 416/06mai-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 125L

Regulamentul 413/06mai-2013

privind autorizarea unui preparat de Pediococcus
acidilactici CNCM MA 18/5M ca aditiv pentru hrana
animalelor utilizat in apa de baut a purceilor intarcati, a
porcilor pentru ingrasare, a gainilor ouatoare si a puilor
pentru ingrasare (titularul autorizatiei: Lallemand SAS)

17.mai.13

Regulamentul 386/22apr-2013

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

17.mai.13

Regulamentul 387/22apr-2013

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

23.mai.13

27.mai.13
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29.mai.13

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului
European si a Consiliului cu privire la cerintele de
etichetare energetica a uscatoarelor de rufe de uz casnic cu
tambur

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 123L

privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei
fiscale

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 40 din 19ian-2010
M.Of. 369 din 31mai-2012

Hotarirea 3/2012

privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii
pentru membrii Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati
din Romania

Uniunea Nationala a
Evaluatorilor
Autorizati din
Romania

Hotarirea 1/2010

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
functionarea Colegiului Psihologilor din Romania

Colegiul Psihologilor
din Romania

M.Of. 348 din 26mai-2010

Norma din 2010

privind organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor
din Romania

Colegiul Psihologilor
din Romania

M.Of. 348 bis din
26-mai-2010

Parlamentul

M.Of. 158 din 25mar-2013

Legea 60/2013

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
52/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.
7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

Presedintele Romaniei

M.Of. 158 din 25mar-2013

Decretul 316/2013

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 52/2012 pentru modificarea
Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze
sportive din spatiul rural

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006

Guvernul

M.Of. 671 din 25-

Ordonanta urgenta

Regulamentul 392/01mar-2012

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 08.05.2013:
Legislatia Romaniei
08.mai.13

09.mai.13

13.mai.13

13.mai.13

22.mai.13

22.mai.13
22.mai.13

Ordinul 14/2010
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52/2012

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13

privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

sep-2012

Guvernul

M.Of. 671 din 01oct-2010

Hotarirea 977/2010

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului
de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din
spatiul rural pe anul 2010, instituit prin Ordonanta
Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din
spatiul rural

Guvernul

M.Of. 397 din 15iun-2010

Hotarirea 530/2010

pentru aprobarea Programului ''Reabilitare si modernizare 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de
interes local'', implementat de catre Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului, in perioada 2010-2013

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Turismului

M.Of. 366 din 03iun-2010

Ordinul 1564/2010

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Hotararii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea
Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau
asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes
local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor
uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale
cu resurse turistice

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Turismului

M.Of. 366 din 03iun-2010

Norme Metodologice
din 2010

de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 577/1997 pentru
aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea
si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de
interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea
apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativteritoriale cu resurse turistice
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea
si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si

Guvernul

M.Of. 273 din 27apr-2010

Hotarirea 330/2010
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alimentarea cu apa a satelor

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13

pentru implementarea Programului de dezvoltare a
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe
anul 2009, instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2006
privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

Guvernul

M.Of. 753 din 04noi-2009

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006
privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

Guvernul

M.Of. 685 din 12oct-2009

Guvernul

M.Of. 800 din 28noi-2008

Hotarirea 1524/2008

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului
de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din
spatiul rural

Guvernul

M.Of. 330 din 25apr-2008

Hotarirea 453/2008

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din
spatiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si
functionare a Comisiei privind determinarea oportunitatii
proiectelor

Parlamentul

M.Of. 217 din 30mar-2007

Presedintele Romaniei

M.Of. 217 din 30mar-2007

Guvernul

M.Of. 201 din 26-

Hotarirea 1307/2009

Ordonanta urgenta
112/2009

Legea 71/2007

22.mai.13

Decretul 241/2007

22.mai.13

Hotarirea 279/2007

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006
privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii din spatiul rural
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei
Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
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577/1997 privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a
satelor

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13

mar-2007

Guvernul

M.Of. 995 din 13dec-2006

Hotarirea 1737/2006

privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 602/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural,
precum si a Regulamentului de organizare si functionare a
Comisiei privind determinarea oportunitatii proiectelor

Guvernul

M.Of. 610 din 14iul-2006

Hotarirea 890/2006

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
577/1997 privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a
satelor

Guvernul

M.Of. 420 din 16mai-2006

Hotarirea 602/2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural,
precum si a Regulamentului de organizare si functionare a
Comisiei privind determinarea oportunitatii proiectelor

Guvernul

M.Of. 420 din 16mai-2006

22.mai.13

Regulament din 2006

de organizare si functionare a Comisiei privind
determinarea oportunitatii proiectelor

M.Of. 420 din 16mai-2006

22.mai.13

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din
spatiul rural

Guvernul

Norme Metodologice
din 2006

privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii din spatiul rural

Guvernul

M.Of. 78 din 27ian-2006

Guvernul

M.Of. 940 din 21oct-2005

22.mai.13

Ordonanta 7/2006

22.mai.13

Hotarirea 1256/2005

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea
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drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor,
conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele
telefonice
Guvernul

M.Of. 356 din 27iul-1999

Hotarirea 580/1999

privind completarea Hotararii Guvernului nr. 577/1997
pentru aprobarea Programului privind pietruirea
drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor,
conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele
telefonice

Guvernul

M.Of. 294 din 24iun-1999

Hotarirea 577/1997

pentru aprobarea Programului privind pietruirea
drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor,
conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele
telefonice- REPUBLICARE

Guvernul

M.Of. 133 din 31mar-1999

22.mai.13

Hotarirea 211/1999

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea
drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor,
conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele
telefonice

Ministerul Lucrarilor
Publice

M.Of. 289 din 27oct-1997

22.mai.13

Normele Metodologice
6529/1997

Guvernul

M.Of. 256 din 29sep-1997

Consiliul
Comunitatilor

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13

Hotarirea 577/1997

de aplicare a Programului privind pietruirea drumurilor
comunale si alimentarea cu apa a satelor, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 577/1997
pentru aprobarea programului privind pietruirea
drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor,
conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele
telefonice
Legislatia Uniunii Europene

10.mai.13

Directiva
86/609/CEE/24-nov-

privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor
administrative ale statelor membre in ceea ce priveste
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protectia animalelor utilizate in scopuri experimentale si in
alte scopuri stiintifice

Europene

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 29L

27.mai.13

Regulamentul 87/02feb-2011

de desemnare a laboratorului de referinta al UE pentru
sanatatea albinelor, de stabilire a responsabilitatilor
suplimentare si a sarcinilor atribuite laboratorului respectiv
si de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr.
882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului
de punere in aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu
privire la etichetarea energetica a uscatoarelor electrice de
uz casnic cu tambur

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

29.mai.13

Directiva 95/13/CE/23mai-1995

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 163L

31.mai.13

Decizia
2011/363/UE/20-iun2011

Jurnalul Oficial 123L

privind Misiunea de Politie a Uniunii Europene in
Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

Consiliul Uniunii
Europene

31.mai.13

Decizia
2010/279/PESC/18-mai2010

Jurnalul Oficial 139L

privind instituirea Misiunii de Politie a Uniunii Europene in
Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

Consiliul Uniunii
Europene

31.mai.13

Actiunea comuna
2007/369/PESC/30-mai2007

1986

de autorizare a Romaniei sa aplice o masura speciala de
derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
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LEGE privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2012 privind prorogarea teremenului prevăzut la art.V din Ordonanța Guvernului
nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia,
Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor
medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive
Medicale Certificare
LEGE privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România
LEGE privind formalitățile de rapoarte aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile românești
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
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