AGENDA JURIDICA

Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 03.12.2012.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 03.12.2012:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei
21.dec.12

Ordinul 213/2012

privind modificarea si completarea Procedurii nationale de
omologare a produselor de protectie a plantelor care contin
substante active notificate si pentru care nu s-a luat inca o
decizie de includere in lista cu substante active autorizate in
Uniunea Europeana, aprobata prin Ordinul ministrului
agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului
sanatatii si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.
134/197/412/2006

Ministerul Agriculturii
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 782 din 21noi-2012

21.dec.12

Ordinul 1752/2012

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ privind
stabilirea debitelor si volumelor maxime pentru calculul
constructiilor hidrotehnice de retentie, indicativ NP 129-2011''

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Turismului

M.Of. 784 din 21noi-2012

21.dec.12

Ordinul 1749/2012

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ privind
evaluarea starii de siguranta a digurilor de aparare impotriva
inundatiilor, indicativ NP 131-2011''

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Turismului

M.Of. 784 din 21noi-2012

21.dec.12

Ordinul 1025/2012

privind modificarea si completarea Procedurii nationale de
omologare a produselor de protectie a plantelor care contin
substante active notificate si pentru care nu s-a luat inca o
decizie de includere in lista cu substante active autorizate in

Ministerul Sanatatii

M.Of. 782 din 21noi-2012
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Uniunea Europeana, aprobata prin Ordinul ministrului
agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului
sanatatii si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.
134/197/412/2006
Legislația Uniunii Europene
03.dec.12

Regulamentul 1058/12nov-2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 in ceea
ce priveste nivelurile maxime ale aflatoxinelor din
smochinele uscate

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 313L

03.dec.12

Regulamentul 1057/12nov-2012

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr.
1333/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in
ceea ce priveste utilizarea dimetilpolisiloxanului (E 900) ca
antispumant in suplimentele alimentare

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 313L

03.dec.12

Regulamentul 1056/12nov-2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1332/2008 al
Parlamentului European si al Consiliului privind enzimele
alimentare in ceea ce priveste masurile tranzitorii

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 313L

03.dec.12

Regulamentul 1055/09nov-2012

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87
al Consiliului privind Nomenclatura tarifara si statistica si
Tariful Vamal Comun

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 313L

03.dec.12

Regulamentul 1054/07nov-2012

de aprobare a unor modificari minore ale caietului de
sarcini al unei denumiri inregistrate in Registrul denumirilor
de origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Taureau de Camargue (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 313L

03.dec.12

Regulamentul 1053/07nov-2012

de aprobare a unor modificari care nu sunt minore din
caietul de sarcini al unei denumiri inregistrate in Registrul
denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice
protejate [Provolone Valpadana (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 313L
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04.dec.12

Regulamentul 923/26sep-2012

de stabilire a regulilor comune ale aerului si a dispozitiilor
operationale privind serviciile si procedurile din navigatia
aeriana si de modificare a Regulamentului de punere in
aplicare (UE) nr. 1035/2011 si a Regulamentelor (CE) nr.
1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr.
1033/2006 si (UE) nr. 255/2010

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 281L

04.dec.12

Regulamentul 1065/13nov-2012

privind autorizarea preparatelor pe baza de Lactobacillus
plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM
16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB
30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM
18113, DSM 18114, ATCC 55943 si ATCC 55944) ca aditivi
furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 314L

04.dec.12

Regulamentul 1063/13nov-2012

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de
punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al
Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor
norme sanitare privind subprodusele de origine animala si
produsele derivate care nu sunt destinate consumului
uman si de punere in aplicare a Directivei 97/78/CE a
Consiliului in ceea ce priveste anumite probe si produse
care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la
frontiera in conformitate cu directiva mentionata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 314L

04.dec.12

Regulamentul 1024/25oct-2012

privind cooperarea administrativa prin intermediul
Sistemului de informare al pietei interne si de abrogare a
Deciziei 2008/49/CE a Comisiei Regulamentul IMI'')

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 316L

04.dec.12

Directiva
2012/30/UE/25-oct2012

de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse
societatilor comerciale in statele membre, in intelesul
articolului 54 al doilea paragraf din Tratatul privind
functionarea Uniunii Europene, pentru protejarea
intereselor asociatilor sau tertilor, in ceea ce priveste
constituirea societatilor comerciale pe actiuni si

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 315L
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mentinerea si modificarea capitalului acestora

04.dec.12

Directiva
2012/27/UE/25-oct2012

privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor
2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor
2004/8/CE si 2006/32/CE

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 315L

05.dec.12

Regulamentul 1069/31oct-2012

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

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 318L

05.dec.12

Regulamentul 1068/30oct-2012

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Aceituna Alorena de Malaga (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 318L

07.dec.12

Regulamentul 1079/16nov-2012

de stabilire a cerintelor privind ecartul dintre canalele de
voce pentru cerul unic european

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 320L

07.dec.12

Regulamentul 1076/14nov-2012

de aprobare a unor modificari care nu sunt minore ale
caietului de sarcini al unei denumiri inregistrate in Registrul
denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice
protejate [Carne Marinhoa (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 320L

10.dec.12

Regulamentul 1083/19nov-2012

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al
Parlamentului European si al Consiliului privind statisticile
comunitare referitoare la societatea informationala

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 321L

12.dec.12

Regulamentul 1089/19nov-2012

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 323L

12.dec.12

Regulamentul 1081/09nov-2012

pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului
privind exportul bunurilor culturale

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 324L
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13.dec.12

Decizia
2012/715/UE/22-nov2012

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, in
conformitate cu Directiva 2001/83/CE a Parlamentului
European si a Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 325L

14.dec.12

Regulamentul 432/16mai-2012

de stabilire a unei liste de mentiuni de sanatate permise,
inscrise pe produsele alimentare, altele decat cele care se
refera la reducerea riscului de imbolnavire si la dezvoltarea
si sanatatea copiilor

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 136L

14.dec.12

Regulamentul 1097/23nov-2012

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de
punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al
Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor
norme sanitare privind subprodusele de origine animala si
produsele derivate care nu sunt destinate consumului
uman si de punere in aplicare a Directivei 97/78/CE a
Consiliului in ceea ce priveste anumite probe si produse
care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la
frontiera in conformitate cu directiva mentionata in ceea ce
priveste expedierea subproduselor de origine animala si a
produselor derivate intre statele membre

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 326L

14.dec.12

Regulamentul 1096/14nov-2012

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

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 326L

14.dec.12

Directiva
2012/38/UE/23-nov2012

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului
European si a Consiliului pentru a include cis-Tricos-9-ene
ca substanta activa in anexa I la directiva

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 326L
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14.dec.12

Decizia
2012/722/UE/23-nov2012

privind recunoasterea schemei ''Roundtable on Sustainable
Palm Oil RED'' pentru demonstrarea conformitatii cu
criteriile de durabilitate in temeiul Directivelor 98/70/CE si
2009/28/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 326L

17.dec.12

Directiva
2012/44/UE/26-nov2012

de modificare a Directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de
stabilire a masurilor de punere in aplicare a articolului 7 din
Directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale
Consiliului in ceea ce priveste caracteristicile minime de
analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri
de specii de plante agricole si specii de legume

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 327L

17.dec.12

Directiva
2012/43/UE/26-nov2012

de modificare a unor rubrici din anexa I la Directiva 98/8/CE
a Parlamentului European si a Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 327L

17.dec.12

Directiva
2012/42/UE/26-nov2012

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului
European si a Consiliului in vederea includerii acidului
cianhidric ca substanta activa in anexa I la directiva

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 327L

17.dec.12

Directiva
2012/41/UE/26-nov2012

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului
European si a Consiliului pentru a extinde includerea in
anexa I la directiva a substantei active acid nonanoic la tipul
de produs 2

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 327L

17.dec.12

Directiva
2012/40/UE/26-nov2012

de modificare a anexei I la Directiva 98/8/CE a
Parlamentului European si a Consiliului privind
comercializarea produselor biodestructive

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 327L

17.dec.12

Directiva
2012/39/UE/26-nov2012

de modificare a Directivei 2006/17/CE in ceea ce priveste
anumite cerinte tehnice pentru testarea tesuturilor si a
celulelor umane

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 327L
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17.dec.12

Directiva
2012/33/UE/21-nov2012

de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind
reducerea continutului de sulf din combustibilii marini

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 327L

18.dec.12

Regulamentul 1177/24nov-2010

privind drepturile pasagerilor care calatoresc pe mare si pe
cai navigabile interioare si de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 2006/2004

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 334L

19.dec.12

Regulamentul 1114/26nov-2012

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 329L

19.dec.12

Regulamentul 1113/23nov-2012

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al
Consiliului privind Nomenclatura tarifara si statistica si
Tariful vamal comun

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 329L

19.dec.12

Regulamentul 1112/23nov-2012

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 329L

19.dec.12

Regulamentul 1111/23nov-2012

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 329L

19.dec.12

Regulamentul 1110/23nov-2012

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 329L

19.dec.12

Regulamentul 1109/23nov-2012

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 329L

19.dec.12

Regulamentul 1108/23nov-2012

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 329L
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20.dec.12

Decizia 164/19-dec2011

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul
privind SEE

Comitetul Mixt al SEE

Jurnalul Oficial 76L

20.dec.12

Decizia 162/19-dec2011

de modificare a anexei IV (Energie) la Acordul privind SEE

Comitetul Mixt al SEE

Jurnalul Oficial 76L

31.dec.12

Regulamentul 595/18iun-2009

privind omologarea de tip a autovehiculelor si a motoarelor
cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI)
si accesul la informatii privind repararea si intretinerea
vehiculelor si de modificare a Regulamentului (CE) nr.
715/2007 si a Directivei 2007/46/CE si de abrogare a
Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE si 2005/78/CE

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 188L

31.dec.12

Regulamentul 392/23apr-2009

privind raspunderea in caz de accident a transportatorilor
de persoane pe mare

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 131L

31.dec.12

Regulamentul 1213/16dec-2010

de stabilire a normelor comune privind interconectarea
registrelor electronice nationale ale intreprinderilor de
transport rutier

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 335L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 03.12.2012:
Legislatia Romaniei
04.dec.12

Hotarirea 1012/2012

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 812/2005
privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare si atributiile si finantarea Consiliului de
supraveghere din domeniul feroviar

Guvernul

M.Of. 723 din 24oct-2012

04.dec.12

Hotarirea 708/2011

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 812/2005
privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare, atributiile si finantarea Consiliului de

Guvernul

M.Of. 522 din 25iul-2011
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supraveghere din domeniul feroviar
04.dec.12

Hotarirea 1300/2009

pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 812/2005
privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare, atributiile si finantarea Consiliului de
supraveghere din domeniul feroviar

Guvernul

M.Of. 775 din 12noi-2009

04.dec.12

Hotarirea 812/2005

privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare, atributiile si finantarea Consiliului de
supraveghere din domeniul feroviar

Guvernul

M.Of. 724 din 10aug-2005

04.dec.12

Regulament din 2005

de organizare si functionare a Consiliului de supraveghere
din domeniul feroviar

Guvernul

M.Of. 724 din 10aug-2005

31.dec.12

Memorandum de
Intelegere din 2012

intre Guvernul Romaniei si Natiunile Unite

Guvernul

M.Of. 514 din 25iul-2012

31.dec.12

Contract Colectiv de
Munca 314/05/2010

la nivelul ramurii metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa
si produse refractare pentru perioada 2010-2011
inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
cu nr. 314/05/16.07.2010

Ministerul Muncii,
Familiei si Protectiei
Sociale

M.Of. 7 cc din 05aug-2010

31.dec.12

Program din 2009

de colaborare in domeniile invatamantului, stiintei, culturii,
mass-mediei, tineretului si sportului intre Guvernul
Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria, pentru anii 20092012

Guvernul

M.Of. 363 din 02iun-2010

31.dec.12

Program de cooperare
din 2010

in domeniile invatamantului, stiintei si culturii intre
Guvernul Romaniei si Guvernul Mongoliei pentru anii 20102012

Guvernul

M.Of. 356 din 31mai-2010

31.dec.12

Ordonanta 9/2010

privind masuri pentru diminuarea consecintelor
restructurarii si reorganizarii unor societati nationale,
companii nationale si societati comerciale cu capital

Guvernul

M.Of. 70 din 30ian-2010
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majoritarele stat din domeniul feroviar
31.dec.12

Program din 2009

de colaborare culturala intre Guvernul Romaniei si
Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 20092012

Guvernul

M.Of. 747 din 03noi-2009

31.dec.12

Ordinul 81/2009

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale
realizat de Societatea Comerciala ''Depomures'' - S.A. Targu
Mures

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 691 din 14oct-2009

31.dec.12

Ordinul 63/2009

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale
realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale
''Romgaz'' - S.A. Medias

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 431 din 24iun-2009

31.dec.12

Program de cooperare
din 2009

CULTURALA SI STIINTIFICA intre Guvernul Romaniei si
Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei pentru anii 20092010-2011-2012

Guvernul

M.Of. 329 din 18mai-2009

31.dec.12

Ordinul 113/2008

privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si
desfasurarea activitatii de control oficial in unitatile de
prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si
comercializare a produselor si subproduselor alimentare de
origine nonanimala

Autoritatea Nationala
Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta
Alimentelor

M.Of. 886 din 29dec-2008

31.dec.12

Instructiuni din 2008

pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control
oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare,
transport, valorificare si comercializare a produselor si
subproduselor alimentare de origine nonanimala

Autoritatea Nationala
Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta
Alimentelor

M.Of. 886 din 29dec-2008

31.dec.12

Contract Colectiv de
Munca din 2008

UNIC LA NIVELUL RAMURII INDUSTRIEI LEMNULUI - CCMUR
(exploatarea forestiera, prelucrarea primara a lemnului,
fabricarea produselor stratificate din lemn, a altor produse

Organizatie Patronala

M.Of. 10 cc din 21mai-2008
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din lemn si alte activitati industriale) PE ANII 2008-2012
31.dec.12

Ordinul 1560/2007

pentru aprobarea Protocolului privind asigurarea cadrului
de colaborare in vederea dezvoltarii continue si functionarii
performante a sistemului national de educatie fizica si
sport

Ministerul Educatiei,
Cercetarii si
Tineretului

M.Of. 602 din 31aug-2007

31.dec.12

Protocol din 2007

privind asigurarea cadrului de colaborare in vederea
dezvoltarii continue si functionarii performante a
sistemului national de educatie fizica si sport

Agentia Nationala
pentru Sport

M.Of. 602 din 31aug-2007

31.dec.12

Ordinul 345/2007

pentru aprobarea Protocolului privind asigurarea cadrului
de colaborare in vederea dezvoltarii continue si functionarii
performante a sistemului national de educatie fizica si
sport

Agentia Nationala
pentru Sport

M.Of. 602 din 31aug-2007

31.dec.12

Protocol din 2007

privind asigurarea cadrului de colaborare in vederea
dezvoltarii continue si functionarii performante a
sistemului national de educatie fizica si sport

Comitetul Olimpic si
Sportiv Roman

M.Of. 602 din 31aug-2007

31.dec.12

Ordinul 1025/2007

pentru aprobarea Protocolului privind asigurarea cadrului
de colaborare in vederea dezvoltarii continue si functionarii
performante a sistemului national de educatie fizica si
sport

Comitetul Olimpic si
Sportiv Roman

M.Of. 602 din 31aug-2007

31.dec.12

Protocol din 2007

privind asigurarea cadrului de colaborare in vederea
dezvoltarii continue si functionarii performante a
sistemului national de educatie fizica si sport

Ministerul Educatiei,
Cercetarii si
Tineretului

M.Of. 602 din 31aug-2007

31.dec.12

Ordinul 64/2007

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial
sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de
specialitate in unitatile care produc alimente de origine
animala

Autoritatea Nationala
Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta
Alimentelor

M.Of. 202 din 26mar-2007
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31.dec.12

Ordonanta urgenta
116/2006

31.dec.12

Acord din 1992

privind protectia sociala acordata persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca
urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati
nationale, regii autonome, companii nationale si societati
comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a
societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate
autoritatilor administratiei publice locale

Guvernul

M.Of. 1042 din 28dec-2006

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei
Elvetiene privind acordarea asistentei financiare

Guvernul

M.Of. 164 din 26iul-1996

Legislația Uniunii Europene
04.dec.12

Decizia 2008/49/CE/12dec-2007

privind punerea in aplicare a Sistemului de informare al
pietei interne (IMI) in ceea ce priveste protectia datelor cu
caracter personal

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 13L

04.dec.12

Directiva 77/91/CEE/13dec-1976

A DOUA DIRECTIVA A CONSILIULUI de coordonare, in
vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor
comerciale in statele membre, in intelesul articolului 58 al
doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor
asociatilor sau tertilor, in ceea ce priveste constituirea
societatilor comerciale pe actiuni si mentinerea si
modificarea capitalului acestora

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

04.dec.12

Directiva
92/101/CEE/23-nov1992

de modificare a Directivei 77/91/CEE privind constituirea
societatilor comerciale pe actiuni, mentinerea si
modificarea capitalului acestora

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

04.dec.12

Directiva
2006/68/CE/06-sep2006

de modificare a Directivei 77/91/CEE a Consiliului in ceea
ce priveste constituirea societatilor comerciale pe actiuni si
mentinerea si modificarea capitalului acestora

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial
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06.dec.12

Decizia
2010/371/UE/07-iun2010

07.dec.12

Regulamentul 1265/26oct-2007

12.dec.12

privind incheierea consultarilor cu Republica Madagascar in
temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 169L

de stabilire a cerintelor privind ecartul dintre canalele de
comunicatii vocale aer-sol pentru cerul unic european

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 283L

Regulamentul 752/30mar-1993

privind dispozitiile de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.
3911/92 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

12.dec.12

Regulamentul 1526/16iul-1998

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 752/93 de
stabilire a dispozitiilor de aplicare a Regulamentului (CEE)
nr. 3911/92 al Consiliului privind exportul bunurilor
culturale

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

12.dec.12

Regulamentul 656/07apr-2004

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 752/93 de
stabilire a dispozitiilor de aplicare a Regulamentului (CEE)
nr. 3911/92 al Consiliului privind exportul bunurilor
culturale

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

22.dec.12

Directiva
84/156/CEE/08-mar1984

privind valorile limita si obiectivele de calitate pentru
evacuarile de mercur din alte sectoare industriale decat cel
al electrolizei cloralcanilor

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

22.dec.12

Directiva
82/176/CEE/22-mar1982

privind valorile limita si obiectivele de calitate pentru
evacuarile de mercur din sectorul electrolizei cloralcanilor

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

22.dec.12

Directiva
84/491/CEE/09-oct1984

privind valorile limita si obiectivele de calitate pentru
evacuarile de hexaclorciclohexan

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial
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22.dec.12

Directiva
86/280/CEE/12-iun1986

privind valorile limita si obiectivele de calitate pentru
evacuarile anumitor substante periculoase incluse in lista I
din anexa la Directiva 76/464/CEE

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

31.dec.12

Bugetul rectificativ
1/20-apr-2012

ADOPTAREA DEFINITIVA a bugetului rectificativ nr. 1 al
Uniunii Europene aferent exercitiului financiar 2012

Parlamentul European

Jurnalul Oficial 184L

31.dec.12

Regulamentul 569/28iun-2012

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

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 169L

31.dec.12

Regulamentul 367/27apr-2012

de stabilire a masurilor necesare in ceea ce priveste
plasarea pe piata Uniunii, in anul de comercializare
2011/2012, a unor cantitati suplimentare de zahar si
izoglucoza peste cota cu taxa pe excedent redusa

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 116L

31.dec.12

Decizia
2012/213/UE/23-apr2012

de acordare a unei derogari temporare de la regulile de
origine prevazute in anexa II la Regulamentul (CE) nr.
1528/2007 al Consiliului, pentru a tine seama de situatia
speciala din Swaziland in ceea ce priveste piersicile, perele
si ananasul

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 113L

31.dec.12

Decizia
2011/873/UE/14-dec2011

privind determinarea cantitatilor si alocarea cotelor, pentru
perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012, pentru substantele
reglementate in temeiul Regulamentului (CE) nr.
1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului
privind substantele care diminueaza stratul de ozon

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 343L

31.dec.12

Regulamentul 1334/19dec-2011

de publicare, pentru 2012, a nomenclaturii produselor
agricole pentru restituirile la export, introdusa de
Regulamentul (CEE) nr. 3846/87

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 336L
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31.dec.12

Regulamentul 1240/30nov-2011

de stabilire a unor masuri exceptionale privind plasarea pe
piata Uniunii in anul de comercializare 2011/2012 a
zaharului si a izoglucozei peste cota cu taxa pe excedent
redusa

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 318L

31.dec.12

Regulamentul 1108/28oct-2011

de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 2058/96, (CE) nr.
2305/2003, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1918/2006, (CE) nr.
1964/2006, (CE) nr. 1067/2008 si (CE) nr. 828/2009 in ceea
ce priveste datele de depunere a cererilor si de eliberare a
licentelor de import in 2012 in cadrul contingentelor
tarifare pentru cereale, orez, zahar si ulei de masline si de
derogare de la Regulamentele (CE) nr. 382/2008, (CE) nr.
1518/2003, (UE) nr. 1178/2010, (UE) nr. 90/2011 si (CE) nr.
951/2006 in ceea ce priveste datele de eliberare a
licentelor de export in 2012 in sectoarele carnii de vita si
manzat, carnii de porc, oualor, carnii de pasare si zaharului
si izoglucozei peste cota

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 287L

31.dec.12

Regulamentul 789/05aug-2011

de deschidere a procedurii de atribuire a licentelor de
export pentru branzeturile care urmeaza a fi exportate in
Statele Unite ale Americii in 2012 in cadrul anumitor
contingente din GATT

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 203L

31.dec.12

Decizia 2011/38/UE/18ian-2011

prin care Franta este autorizata sa aplice rate diferentiate
de impozitare pentru carburanti in conformitate cu
articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 19L

31.dec.12

Decizia
2010/671/UE/05-nov2010

de autorizare a statelor membre privind prelungirea
autorizatiilor provizorii acordate pentru noua substanta
activa spirotetramat [notificata cu numarul C(2010) 7437]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 290L

31.dec.12

Decizia 2010/39/UE/19ian-2010

de autorizare a Republicii Portugheze in vederea aplicarii
unei masuri de derogare de la articolele 168, 193 si 250 din
Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 19L
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valoarea adaugata

31.dec.12

Decizia
2009/1022/UE/15-dec2009

de autorizare a Republicii Estonia in vederea aplicarii unei
masuri de derogare de la articolul 167 din Directiva
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 351L

31.dec.12

Decizia
2009/1008/UE/07-dec2009

de autorizare a Republicii Letonia in vederea aplicarii in
continuare a unei masuri de derogare de la dispozitiile
articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul
comun al taxei pe valoarea adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 347L

31.dec.12

Regulamentul 1288/27nov-2009

de stabilire a unor masuri tehnice tranzitorii pentru
perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2011

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 347L

31.dec.12

Decizia
2009/938/UE/07-dec2009

de autorizare a Regatului Suediei si a Regatului Unit al Marii
Britanii si Irlandei de Nord in vederea aplicarii unei masuri
de derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 325L

31.dec.12

Decizia
2009/939/UE/07-dec2009

de autorizare a Republicii Slovenia in vederea aplicarii unei
masuri de derogare de la articolul 167 din Directiva
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 325L

31.dec.12

Regulamentul 1062/26oct-2009

privind deschiderea si modul de gestionare a
contingentelor tarifare comunitare autonome pentru
anumite produse pescaresti pentru perioada 2010-2012 si
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 824/2007

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 291L
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31.dec.12

Decizia
2009/790/CE/20-oct2009

de autorizare a Republicii Polone de a aplica o masura
derogatorie de la dispozitiile articolului 287 din Directiva
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 283L

31.dec.12

Regulamentul 571/30iun-2009

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste stabilirea
unui sistem de contingente pentru productia de amidon din
cartofi

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 171L

31.dec.12

Protocol din 20-dec2008

de stabilire a posibilitatilor de pescuit si a contributiei
financiare prevazute in acordul incheiat intre Comunitatea
Europeana si Republica Guineea privind pescuitul in largul
coastei Guineei, pentru perioada 1 ianuarie 2009-31
decembrie 2012

Comunitatea
Europeana

Jurnalul Oficial 156L

31.dec.12

Acord din 20-dec-2008

DE PARTENERIAT in domeniul pescuitului intre Republica
Guineea si Comunitatea Europeana

Comunitatea
Europeana

Jurnalul Oficial 156L

31.dec.12

Acord din 28-mai-2009

SUB FORMA UNUI SCHIMB DE SCRISORI referitor la
aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat in domeniul
pescuitului intre Comunitatea Europeana si Republica
Guineea

Comunitatea
Europeana

Jurnalul Oficial 156L

31.dec.12

Decizia
2009/431/CE/29-mai2009

de acordare a unei derogari solicitate de Regatul Unit al
Marii Britanii si Irlandei de Nord in privinta Angliei, Scotiei
si Tarii Galilor in conformitate cu Directiva 91/676/CEE a
Consiliului privind protectia apelor impotriva poluarii cu
nitrati proveniti din surse agricole

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 141L

31.dec.12

Regulamentul 219/11mar-2009

de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, a unor
acte care fac obiectul procedurii mentionate la articolul
251 din tratat, in ceea ce priveste procedura de

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 87L
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reglementare cu control

31.dec.12

Directiva
2008/101/CE/19-nov2008

de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include
activitatile de aviatie in sistemul de comercializare a cotelor
de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 8L

31.dec.12

Decizia
2008/751/CE/18-sep2008

de acordare a unei derogari temporare de la regulile de
origine prevazute in anexa II la Regulamentul (CE) nr.
1528/2007 al Consiliului, pentru a tine seama de situatia
speciala din Madagascar in ceea ce priveste conservele de
ton si fileul de ton

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 255L

31.dec.12

Decizia
2008/691/CE/14-aug2008

de acordare a unei derogari temporare de la regulile de
origine prevazute in anexa II la Regulamentul (CE) nr.
1528/2007 al Consiliului, pentru a tine seama de situatia
speciala din Seychelles in ceea ce priveste conservele de
ton

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 225L

31.dec.12

Decizia
2008/603/CE/17-iul2008

de acordare a unei derogari temporare de la regulile de
origine prevazute in anexa II la Regulamentul (CE) nr.
1528/2007 al Consiliului, pentru a tine seama de situatia
speciala din Mauritius in ceea ce priveste conservele de ton
si spatele de ton

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 194L

31.dec.12

Decizia
2008/324/CE/25-mar2008

de creare a grupului de experti ''Platforma pentru
pastrarea datelor electronice in vederea investigarii, a
depistarii si a urmaririi infractiunilor grave''

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 111L

31.dec.12

Decizia
2008/318/CE/07-apr2008

privind autorizarea Italiei de a aplica, in anumite zone
geografice, cote reduse de impozitare pentru motorina si
GPL utilizate pentru incalzire, in conformitate cu articolul
19 din Directiva 2003/96/CE

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 109L
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31.dec.12

Decizia
2007/880/CE/20-dec2007

de autorizare a Frantei in vederea aplicarii unui nivel redus
de impozitare a benzinei fara plumb utilizate drept
carburant si eliberate pentru consum in departamentele
din insula Corsica in conformitate cu articolul 19 din
Directiva 2003/96/CE

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 346L

31.dec.12

Decizia
2007/659/CE/09-oct2007

de autorizare a Frantei in vederea aplicarii unui nivel redus
al accizei pentru romul ''traditional'' produs in
departamentele de peste mari si de abrogare a Deciziei
2002/166/CE

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 270L

31.dec.12

Protocol din 30-iun2007

de stabilire a posibilitatilor de pescuit si a contributiei
financiare prevazute in Acordul de parteneriat in domeniul
pescuitului intre Comunitatea Europeana, pe de o parte, si
Guvernul Danemarcei si Guvernul local al Groenlandei, pe
de alta parte

Comunitatea
Europeana

Jurnalul Oficial 172L

31.dec.12

Decizia 2007/162/CE,
Euratom/05-mar-2007

de instituire a unui instrument financiar de protectie civila

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 71L

31.dec.12

Directiva
73/238/CEE/24-iul-1973

privind masuri pentru atenuarea efectelor provocate de
dificultatile in aprovizionarea cu titei si produse petroliere

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

31.dec.12

Decizia 68/416/CEE/20dec-1968

privind incheierea si punerea in aplicare a acordurilor
individuale dintre guverne cu privire la obligatia statelor
membre de a mentine stocuri minime de titei si/sau
produse petroliere

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

PROCES LEGISLATIV
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Acte normative aflate in promulgare

LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din Titlul XVI al Legii nr.247/2005
privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
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