AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 10.06.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 02.06.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

07.iun.2014

17.iun.14

Ordinul
163/2014

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor

Legea
18/2014

pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati
cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin.
(1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 338
din 08mai-2014

Parlamentul

M.Of. 192
din 19mar-2014

Legislatia Uniunii Europene
de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 114/2013 in ceea ce priveste emisiile
specifice medii de CO2 pe 2010 care au fost stabilite pentru producatorul Great Wall
Motor Company Limited

Comisia Europeana

02.iun.14

Regulamentul
482/04-mar2014

Jurnalul
Oficial
138L

de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare cu privire la capitalul ipotetic
al unei contraparti centrale in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului european si al Consiliului

Comisia Europeana

02.iun.14

Regulamentul
484/12-mai2014

Jurnalul
Oficial
138L
Jurnalul
Oficial
138L

02.iun.14

de revocare a autorizatiei acordate pentru substanta activa oxid de fenbutatin, in
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al
Consiliului privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare, si de modificare a
Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

Comisia Europeana

Regulamentul
486/12-mai2014
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02.iun.14

Regulamentul
487/12-mai2014

02.iun.14

Regulamentul
488/12-mai2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 in ceea ce priveste nivelurile
maxime de cadmiu din produsele alimentare

03.iun.14

Regulamentul
494/13-mai2014

de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 136/2004 in ceea ce priveste
conditiile de import si lista tarilor prevazute la articolul 9 din regulamentul respectiv
de completare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste normele privind reinnoirea autorizatiilor pentru
produsele biocide care fac obiectul recunoasterii reciproce

Comisia Europeana

03.iun.14

Regulamentul
492/07-mar2014

Jurnalul
Oficial
139L

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului si a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei in
ceea ce priveste utilizarea substantei advantam ca indulcitor

Comisia Europeana

04.iun.14

Regulamentul
497/14-mai2014

Jurnalul
Oficial
143L

de aprobare a unei modificari minore a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice
protejate [Muscat du Ventoux (DOP)]

Comisia Europeana

05.iun.14

Regulamentul
503/08-mai2014

Jurnalul
Oficial
145L

Comisia Europeana

05.iun.14

Regulamentul
504/15-mai2014

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste conditiile de autorizare a substantei active ''uleiuri vegetale/ulei de lamaita''

Jurnalul
Oficial
145L

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste utilizarea colorantilor pentru caramel (E
150a-d) in bere si in bauturile din malt

Comisia Europeana

05.iun.14

Regulamentul
505/15-mai2014

Jurnalul
Oficial
145L

Comisia Europeana

Regulamentul
506/15-mai-

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului si a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei in
ceea ce priveste utilizarea substantei etil lauroil arginat ca agent de conservare in

Jurnalul
Oficial

05.iun.14

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
138L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
138L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
139L

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste prelungirea perioadelor de autorizare a substantelor active Bacillus

2

2014

anumite produse din carne tratate termic

145L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
146L

05.iun.2014

Regulamentul
491/05-mai2014

de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru
ametoctradin, azoxistrobin, cicloxidim, ciflutrin, dinotefuran, fenbuconazol,
fenvalerat, fludioxonil, fluopiram, flutriafol, fluxapiroxad, glufosinat de amoniu,
imidacloprid, indoxacarb, MCPA, metoxifenozid, pentiopirad, spinetoram si
trifloxistrobin din sau de pe anumite produse

Jurnalul
Oficial
147L

06.iun.14

de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010,
(UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr.
874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013 si (UE) nr. 812/2013 ale Comisiei in
ceea ce priveste etichetarea produselor cu impact energetic pe internet

Comisia Europeana

Regulamentul
518/05-mar2014

de modificare a anexelor II, III si V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste continuturile maxime de reziduuri pentru
bitertanol, clorfenvinfos, dodina si vinclozolin din sau de pe anumite produse

Comisia Europeana

06.iun.14

Regulamentul
1138/08-nov2013

Jurnalul
Oficial
307L

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei
tarilor terte ai caror resortisanti trebuie sa detina viza pentru trecerea frontierelor
externe si a listei tarilor terte ai caror resortisanti sunt exonerati de aceasta obligatie

Consiliul Uniunii
Europene

09.iun.14

Regulamentul
509/15-mai2014

Jurnalul
Oficial
149L
Jurnalul
Oficial
148L

09.iun.14

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea a
ceea ce constituie legatura stransa dintre valoarea obligatiunilor garantate ale unei
institutii si valoarea activelor institutiei

Comisia Europeana

Regulamentul
523/12-mar2014

Jurnalul
Oficial
148L

09.iun.14

de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului in
ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare care specifica informatiile pe
care autoritatile competente din statele membre de origine si cele din statele
membre gazda si le comunica reciproc

Comisia Europeana

Regulamentul
524/12-mar2014
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
148L

Comisia Europeana

Regulamentul
526/12-mar2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare in vederea stabilirii
marjei aproximative si a numarului limitat de portofolii mai mici pentru riscul de
ajustare a evaluarii creditului

Jurnalul
Oficial
148L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
148L

09.iun.14

Regulamentul
527/12-mar2014

de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului in
ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea
claselor de instrumente care reflecta in mod corespunzator calitatea creditului
institutiei in conditii de asigurare a continuitatii activitatii si care sunt adecvate pentru
a fi utilizate in scopul remuneratiei variabile
de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri
decat riscul delta ale optiunilor in cadrul abordarii standardizate a riscului de piata

Comisia Europeana

09.iun.14

Regulamentul
528/12-mar2014

Jurnalul
Oficial
148L
Jurnalul
Oficial
148L

09.iun.14

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea
gradului de importanta al extinderilor si al modificarilor abordarii bazate pe modele
interne de rating si ale abordarii avansate de evaluare

Comisia Europeana

Regulamentul
529/12-mar2014

Jurnalul
Oficial
148L

09.iun.14

de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului cu
standarde tehnice de reglementare in care sunt definite mai detaliat expunerile
semnificative si pragurile pentru abordarile interne de calculare a riscului specific din
portofoliul de tranzactionare

Comisia Europeana

Regulamentul
530/12-mar2014

Comisia Europeana

Directiva
2014/69/UE/
13-mar-2014

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din materialul dielectric ceramic al condensatoarelor cu tensiunea
nominala sub 125 Vc.a. sau sub 250 Vc.c. utilizate in instrumentele industriale de
monitorizare si control

Jurnalul
Oficial
118L

09.iun.14

09.iun.14

09.iun.14

Regulamentul
525/12-mar2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru definirea pietei
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Directiva
2014/70/UE/
13-mar-2014

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din placutele cu microcanale

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
148L

Comisia Europeana

Directiva
2014/71/UE/
13-mar-2014

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din punctele de sudura ale unei interfete de elemente suprapuse de
mare suprafata

Jurnalul
Oficial
148L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
148L

09.iun.14

Directiva
2014/72/UE/
13-mar-2014

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei III la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din punctele de sudura si din straturile acoperitoare ale capetelor
componentelor electrice si electronice si din straturile acoperitoare ale placilor cu
circuite imprimate care sunt utilizate in module de aprindere si in alte sisteme
electrice si electronice de comanda a motoarelor

Jurnalul
Oficial
148L

09.iun.14

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din electrozii de platina platinati care sunt utilizati in masuratori de
conductivitate

Comisia Europeana

Directiva
2014/73/UE/
13-mar-2014

Jurnalul
Oficial
148L

09.iun.14

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul utilizat in alte sisteme decat cele de conectori cu pini conformi ''Cpress'' pentru instrumente industriale de monitorizare si control

Comisia Europeana

Directiva
2014/74/UE/
13-mar-2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
148L

Directiva
2014/75/UE/
13-mar-2014

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru mercurul din lampile fluorescente cu catod rece - maximum 5 mg pe lampa folosite pentru iluminarea din spate a afisajelor cu cristale lichide din componenta
instrumentelor industriale de monitorizare si control introduse pe piata inainte de 22
iulie 2017

09.iun.14

09.iun.14

09.iun.14
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09.iun.14

09.iun.14

Comisia Europeana

Directiva
2014/76/UE/
13-mar-2014

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei III la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru mercurul din tuburile luminescente artizanale folosite pentru firme luminoase,
iluminat decorativ sau arhitectural si specializat si opere de arta luminoasa

Jurnalul
Oficial
148L

Comisia Europeana

Regulamentul
522/11-mar2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate privind principiile aplicabile
procedurilor de selectare si de gestionare a actiunilor inovatoare in domeniul
dezvoltarii urbane durabile care urmeaza sa fie sprijinite de Fondul european de
dezvoltare regionala

Jurnalul
Oficial
148L

Jurnalul
Oficial
162L

10.iun.14

Regulamentul
128/30-apr2000

Dispozitii uniforme privind omologarea surselor de lumina cu diode
electroluminiscente [light emitting diode (LED)] destinate a fi utilizate in lampile
omologate pentru vehiculele cu motor si remorcile acestora (*)

Comisia Economica
pentru Europa a
Organizatiei
Natiunilor Unite

Dispozitii uniforme referitoare la omologarea farurilor etanse (''sealed beam'') pentru
autovehicule, care emit o lumina de intalnire asimetrica europeana sau o lumina de
drum sau ambele (*)

Comisia Economica
pentru Europa a
Organizatiei
Natiunilor Unite

Jurnalul
Oficial
162L

10.iun.14

Regulamentul
5/29-mai2014

Dispozitii uniforme referitoare la omologarea sistemelor imbunatatite de siguranta
pentru copii utilizate la bordul autovehiculelor (ECRS - Enhanced Child Restraint
Systems) (*)

Comisia Economica
pentru Europa a
Organizatiei
Natiunilor Unite

Jurnalul
Oficial 97L

10.iun.14

Regulamentul
129/29-mar2014

Comisia Europeana

11.iun.14

Regulamentul
548/21-mai2014

privind punerea in aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste transformatoarele de putere mici, medii si mari

Jurnalul
Oficial
152L

11.iun.14

Directiva
2014/53/UE/
16-apr-2014

privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea la dispozitie pe
piata a echipamentelor radio si de abrogare a Directivei 1999/5/CE

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
153L
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12.iun.14

Regulamentul
550/20-mai2014

12.iun.14

Directiva
2014/61/UE/
15-mai-2014

privind masuri de reducere a costului instalarii retelelor de comunicatii electronice de
mare viteza

Jurnalul
Oficial
156L

13.iun.14

de autorizare a substantei active clorhidrat de chitosan, in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind
introducerea pe piata a produselor fitosanitare, si de modificare a Regulamentului de
punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

Comisia Europeana

Regulamentul
563/23-mai2014

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul
Oficial
157L

Decizia
565/2014/UE
/15-mai-2014

de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele
externe, bazat pe recunoasterea unilaterala de catre Bulgaria, Croatia, Cipru si
Romania a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele nationale ale acestora
pentru tranzitul sau sederea preconizata pe teritoriile lor pentru o perioada care nu
depaseste 90 de zile in orice perioada de 180 de zile si de abrogare a Deciziilor nr.
895/2006/CE si nr. 582/2008/CE

Comisia Europeana

Regulamentul
418/24-apr2014

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
ivermectina

Jurnalul
Oficial
124L

Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei
Sociale si
Persoanelor

M.Of. 491
din 05-aug2013

16.iun.14

24.iun.14

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
155L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
155L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 02.06.2014:
Legislatia Romaniei

02.iun.14

Ordinul
1681/2013

privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate
in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
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Varstnice

02.iun.14

03.iun.14

05.iun.14

06.iun.14

Casa Nationala de
Pensii Publice

Decizia
1/2012

privind comisionul si tarifele care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si
de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate
de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale din sistemul
public de pensii

M.Of. 129
din 22-feb2012

Ministerul
Tineretului si
Sportului

M.Of. 179
din 01-apr2013

Ordinul
395/2013

privind aprobarea Ghidului metodologic referitor la regimul finantarilor din fonduri
provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului, alocate
pentru activitati de selectie, pregatire si realizare de competitii ale copiilor, juniorilor
mici, precum si ale persoanelor cu dizabilitati, pe baza unor proiecte si programe ale
federatiilor sportive nationale, cu scopul de a forma perfomeri

Senatul

Hotarirea
17/2013

pentru infiintarea Comisiei de ancheta privind interceptarile telefonice ale
magistratului Corneliu Barsan, judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
interceptat in baza unui mandat de siguranta nationala

M.Of. 202
din 09-apr2013

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 338
din 08mai-2014

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 448
din 22-iul2013

Banca Nationala a
Romaniei

M.Of. 630
din 23-sep2009

Guvernul

M.Of. 663
din 02-aug2006

Ordinul
163/2014

20.iun.14

Ordinul
947/2013

30.iun.14

Regulamen
tul
18/2009

30.iun.14

Hotarirea
946/2006

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor

privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie aeriana
terminala a unor categorii de aeronave civile
privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de
evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor
acestora

privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional pentru investitii initiale
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30.iun.14

Legea
116/2011

Parlamentul

M.Of. 430
din 20-iun2011

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 61L

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
332L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
329L

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

privind stabilirea unor masuri temporare pentru functionarea Autoritatii pentru
Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
Legislatia Uniunii Europene

02.iun.14

Directiva
2011/30/UE/
07-mar-2011

05.iun.14

Directiva
2004/8/CE/1
1-feb-2004

privind promovarea cogenerarii pe baza cererii de energie termica utila pe piata
interna a energiei si de modificare a Directivei 92/42/CEE

09.iun.14

Decizia
2013/730/PE
SC/09-dec2013

de sprijinire a activitatilor SEESAC de dezarmare si control al armelor in Europa de
Sud-Est in cadrul Strategiei UE de combatere a acumularii ilicite si a traficului ilicit de
SALW, precum si de munitie aferenta

10.iun.14

Decizia
2013/726/PE
SC/09-dec2013

13.iun.14

13.iun.14

Directiva
97/7/CE/20mai-1997

Directiva
85/577/CEE/2
0-dec-1985

de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului in vederea includerii substantei
etridiazol ca substanta activa si de modificare a Deciziei 2008/934/CE a Comisiei

in sprijinul RCSONU 2118 (2013) si al EC-M-33/Dec 1 a Consiliului executiv al OIAC, in
cadrul punerii in aplicare a Strategiei UE impotriva proliferarii armelor de distrugere in
masa

privind protectia consumatorilor cu privire la contractele la distanta

privind protectia consumatorilor in cazul contractelor negociate in afara spatiilor
comerciale
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14.iun.14

Decizia EULEX
KOSOVO/3/2
012/04-dec2012

14.iun.14

Actiunea
comuna
2008/124/PE
SC/04-feb2008

privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a suprematiei legii in Kosovo, EULEX
KOSOVO

16.iun.14

Decizia
582/2008/CE
/17-iun-2008

de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele
externe, bazat pe recunoasterea unilaterala de catre Bulgaria, Cipru si Romania a
anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele nationale ale acestora in scopul
tranzitului pe teritoriile lor

17.iun.14

Decizia
2013/768/PE
SC/16-dec2013

privind activitatile UE de sustinere a punerii in aplicare a Tratatului privind comertul
cu arme, in cadrul Strategiei europene de securitate
de autorizare a Suediei sa aplice o rata redusa a taxei pentru energie electrica in cazul
energiei electrice furnizate in mod direct navelor aflate la dana intr-un port ('energie
electrica furnizata de reteaua terestra'') in conformitate cu articolul 19 din Directiva
2003/96/CE

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
170L

25.iun.14

Decizia
2011/384/UE
/20-iun-2011

Comisia Europeana

Regulamentul
1216/28-nov2013

de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 288/2009 in ceea ce priveste termenul-limita
pana la care statele membre trebuie sa notifice Comisiei strategiile si cererile lor de
ajutor, precum si termenul-limita pana la care Comisia trebuie sa decida in privinta
alocarii definitive a ajutoarelor in cadrul programului de incurajare a consumului de
fructe in scoli

Jurnalul
Oficial
319L

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

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial

30.iun.14

30.iun.14

Decizia
2013/354/PE
SC/03-iul-

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial
334L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 42L

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul
Oficial
161L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
341L

privind numirea sefului Misiunii Uniunii Europene de sprijinire a suprematiei legii in
Kosovo, EULEX KOSOVO

10

2013

185L
de stabilire a unor masuri exceptionale suplimentare privind plasarea pe piata Uniunii
in anul de comercializare 2012/2013 a zaharului si a izoglucozei peste cota cu taxa pe
excedent redusa

Comisia Europeana

30.iun.14

Regulamentul
629/28-iun2013

Jurnalul
Oficial
179L

de stabilire a unor masuri exceptionale suplimentare privind plasarea pe piata Uniunii
in anul de comercializare 2012/2013 a zaharului si a izoglucozei peste cota cu taxa pe
excedent redusa

Comisia Europeana

30.iun.14

Regulamentul
505/31-mai2013

Jurnalul
Oficial
147L

de stabilire a unor masuri exceptionale privind plasarea pe piata Uniunii in anul de
comercializare 2012/2013 a zaharului si a izoglucozei peste cota cu taxa pe excedent
redusa

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 84L

30.iun.14

Regulamentul
281/22-mar2013

de stabilire a unor masuri exceptionale privind plasarea pe piata Uniunii in anul de
comercializare 2012/2013 a zaharului si a izoglucozei peste cota cu taxa pe excedent
redusa

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 45L

30.iun.14

Regulamentul
131/15-feb2013

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

Consiliul Uniunii
Europene

30.iun.14

Decizia
2012/624/UE
/04-oct-2012

Jurnalul
Oficial
274L

de autorizare a Portugaliei in vederea aplicarii unei rate reduse a accizei pentru romul
si lichiorurile produse si consumate pe plan local in regiunea autonoma Madeira si
pentru lichiorurile si rachiul produse si consumate pe plan local in regiunea autonoma
Azore

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
297L

30.iun.14

Decizia
2009/831/CE
/10-nov-2009

30.iun.14

Regulamentul
800/06-aug2008

de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in
aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii
de ajutoare)

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
214L

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului

30.iun.14

Actiunea
comuna
2005/889/PE
SC/25-nov-

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

11

2005

30.iun.14

Regulamentul
1857/15-dec2006

Oficial

privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru
intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de
produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
LEGE pentru aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de
Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice" Electrica" -S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele
măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale" Distrigaz Sud" -S.A. București și a Societății
Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" S.A.Târgu-Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a
energiei electrice, precum și a termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri
pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" -S.A. și
"Electrica Oltenia" - S.A.
LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și
Drumuri Naționale din România -S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
LEGE privind înființarea Fundației" Proiect Ferentari"
LEGE privind invențiile de serviciu
LEGE pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
LEGE privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărții
LEGE pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
LEGE privind reglementarea activității de voluntariat în România
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea
plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în
vederea participării Consiliului Concurenței la activitățile Comitetului de Concurență al OCDE și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare ce
către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la organismele internaționale
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind protecția reciprocă a informațiilor
clasificate, semnat la București, la 14 noiembrie 2013
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LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate ,
semnat la București, la 22 octombrie 2013
LEGE pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
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