AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 04.05.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 04.05.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei
Banca Nationala a
Romaniei

M.Of. 277
din 24apr-2015

Banca Nationala a
Romaniei

M.Of. 270
din 22apr-2015

pentru modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2006
privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit
emise de Banca Nationala a Romaniei

Banca Nationala a
Romaniei

M.Of. 270
din 22-apr2015

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

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 238
din 08-apr2015

Parlamentul

M.Of. 270
din 22-apr2015

Autoritatea de
Supraveghere

M.Of. 267
din 21-apr-

04.mai.15
Norma
2/2015

privind echipamentele radio si echipamentele terminale de comunicatii electronice si
recunoasterea mutuala a conformitatii acestora

Ordinul
1/2015

pentru modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2006
privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piata monetara
efectuate de Banca Nationala a Romaniei si a facilitatilor permanente acordate de
aceasta participantilor eligibili

Ordinul
2/2015

04.mai.15

04.mai.15

08.mai.15
Ordinul
123/2015

22.mai.15
Legea
83/2015

pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil
navigant profesionist din aviatia civila din Romania

Norma

privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii
facultative

22.mai.15 8/2015
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Financiara

2015

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 272
din 23-apr2015

privind administratorii de fonduri de investitii alternative

Parlamentul

M.Of. 274
din 23-apr2015

Ordinul
71/2015

pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat ''Proces-verbal de
constatare si sanctionare a contraventiilor'', precum si a caracteristicilor de tiparire a
acestuia

Oficiul National de
Prevenire si
Combatere a Spalarii
Banilor

M.Of. 277
din 24-apr2015

Legea
59/2015

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind
certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice
privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta
conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica

Parlamentul

M.Of. 214
din 31mar-2015

23.mai.15
Norma
7/2015

privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii
administrat privat

23.mai.15
Legea
74/2015

24.mai.15

30.mai.15

Legislatia Uniunii Europene

04.mai.15

04.mai.15

04.mai.15

Regulamentul
580/26-mar2015
Regulamentul
581/26-mar2015
Regulamentul
582/26-mar2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
97L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
97L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
97L

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

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Traditional Ayrshire Dunlop (IGP)]

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Pollauer Hirschbirne (DOP)]
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05.mai.15

Regulamentul
585/18-dec2014

05.mai.15

Regulamentul
586/26-mar2015

05.mai.15

06.mai.15

06.mai.15

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru precizarea
perioadelor de risc de marja

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

Decizia
ATALANTA/3/
2015/15-apr2015

privind numirea comandantului fortei UE pentru operatia militara a Uniunii Europene
in vederea unei contributii la descurajarea, prevenirea si reprimarea actelor de
piraterie si de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) si de abrogare a
Deciziei (PESC) 2015/102 ((PESC) 2015/607)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
98L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
98L

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial
100L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
99L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
99L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
99L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
99L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Chourita de carne de Melgato (IGP)]

Regulamentul
591/31-mar2015

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

06.mai.15

Regulamentul
593/14-apr2015

de aprobare a unei modificari care nu este minora din caietul de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Reblochon/Reblochon de Savoie (DOP)]

06.mai.15

Regulamentul
594/14-apr2015

06.mai.15

Jurnalul
Oficial
98L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Chourita de sangue de Melgato (IGP)]

Regulamentul
587/26-mar2015

Regulamentul
590/31-mar2015

Comisia Europeana

de aprobare a unei modificari care nu este minora din caietul de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes
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(IGP)]

06.mai.15

Regulamentul
592/14-apr2015

de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini aferent unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Presunto de Barrancos/Paleta de Barrancos (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
99L

07.mai.15

Regulamentul
1096/15-oct2014

de modificare a anexelor II, III si V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru
carbaril, procimidon si profenofos din sau de pe anumite produse

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
300L

10.mai.15

Regulamentul
616/13-feb2015

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 in ceea ce priveste
trimiterile la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al
Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
102L

12.mai.15

Regulamentul
624/14-apr2015

Comisia Europeana
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Patata Rossa di Colfiorito (IGP)]

Jurnalul
Oficial
103L

Regulamentul
625/20-apr2015

de aprobare a unei modificari care nu este minora din caietul de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Queso Zamorano (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
103L

Comisia Europeana

13.mai.15

Regulamentul
628/22-apr2015

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH), in ceea ce priveste plumbul si compusii
acestuia

Jurnalul
Oficial
104L

13.mai.15

Regulamentul
629/22-apr2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
104L

12.mai.15

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Finocchiona (IGP)]
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13.mai.15

Decizia
632/20-apr2015

de abrogare a Deciziei 77/706/CEE a Consiliului de stabilire a unui obiectiv comunitar
de reducere a consumului de energie primara in cazul aparitiei de dificultati in
aprovizionarea cu titei si produse petroliere si a Deciziei 79/639/CEE a Comisiei de
stabilire a normelor de aplicare a Deciziei 77/706/CEE a Consiliului

13.mai.15

Decizia
636/22-apr2015

de incheiere a procedurii de examinare privind masurile instituite de teritoriul vamal
distinct Taiwan, Penghu, Kinmen si Matsu (denumit in continuare ''Taipeiul chinez''),
care afecteaza protectia prin brevet a discurilor compacte inscriptibile

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
104L

Comisia Europeana

Regulamentul
1126/17-oct2014

de modificare a anexelor II, III si V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime pentru reziduurile de
asulam, cianamida, dicloran, flumioxazin, flupirsulfuron-metil, picolinafen si
propisoclor din sau de pe anumite produse

Jurnalul
Oficial
305L

Comisia Europeana

13.mai.15

Regulamentul
1127/20-oct2014

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 pentru reziduurile de
amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamida si piridat din sau de
pe anumite produse

Jurnalul
Oficial
305L

14.mai.15

Directiva
637/20-apr2015

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
305L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
106L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
106L

13.mai.15

14.mai.15

Regulamentul
639/23-apr2015

14.mai.15

Regulamentul
640/23-apr2015

privind masurile de coordonare si cooperare pentru facilitarea protectiei consulare a
cetatenilor nereprezentati ai Uniunii in tarile terte si de abrogare a Deciziei 95/553/CE
de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste utilizarea dioxidului de siliciu (E 551) in
copolimerul grefat de alcool polivinilic si polietilenglicol (E 1209)

privind specificatii de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de operatiuni
si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012
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Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
104L

14.mai.15

Decizia
646/23-apr2015

in conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului privind culturile de bacterii destinate sa
reduca materia organica in suspensie si care urmeaza sa fie introduse pe piata in acest
scop

15.mai.15

Regulamentul
647/24-apr2015

de modificare si rectificare a anexelor II si III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste utilizarea anumitor aditivi
alimentari

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
107L

15.mai.15

Regulamentul
648/24-apr2015

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste stergerea de pe lista Uniunii a substantei
aromatizante N-Etil (2E,6Z)-nonadienamida

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
107L

15.mai.15

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 L-leucina ca excipient pentru indulcitorii de
masa sub forma de tablete

Comisia Europeana

Regulamentul
649/24-apr2015

Jurnalul
Oficial
107L

15.mai.15

Directiva
652/20-apr2015

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
107L

15.mai.15

Directiva
653/24-apr2015

Comisia Europeana
de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului
privind permisele de conducere

Jurnalul
Oficial
107L

15.mai.15

Decizia
655/24-apr2015

in temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului privind o formula pe baza de
polidimetilsiloxan introdusa pe piata pentru combaterea tantarilor

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
107L

17.mai.15

Regulamentul
446/17-mar2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

de stabilire a metodelor de calcul si a cerintelor de raportare in temeiul Directivei
98/70/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind calitatea benzinei si a
motorinei

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 in ceea ce priveste substanta
''selenat de bariu''
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
106L

74L

Comisia Europeana

Regulamentul
1146/23-oct2014

de modificare a anexelor II, III, IV si V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime pentru
reziduurile de antrachinona, benfluralin, bentazon, bromoxinil, clorotalonil,
famoxadon, imazamox, bromura de metil, propanil si acid sulfuric din sau de pe
anumite produse

Jurnalul
Oficial
308L

Comisia Europeana

19.mai.15

Regulamentul
661/28-apr2015

privind autorizarea preparatului de endo-1,4-beta-xilanaza si de endo-1,3(4)-betaglucanaza produse de Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 si de Talaromyces
versatilis sp. nov DSM 26702 ca aditiv pentru hrana puilor pentru ingrasare, a
puicutelor pentru ouat si a speciilor minore de pasari de curte pentru ingrasare si
pentru ouat (titularul autorizatiei: Adisseo France S.A.S.)

Jurnalul
Oficial
110L

19.mai.15

Regulamentul
662/28-apr2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
110L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
111L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
111L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
111L

18.mai.15

20.mai.15

20.mai.15

20.mai.15

Regulamentul
676/23-apr2015
Regulamentul
677/23-apr2015

Decizia
681/29-apr2015

privind autorizarea utilizarii substantelor L-carnitina si L-carnitina L-tartrat ca aditivi in
hrana tuturor speciilor de animale

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata
privind publicarea referintelor standardului EN ISO 4210, partile 1-9, pentru biciclete
de oras si de drumetie, biciclete de munte si biciclete de curse si ale standardului EN
ISO 8098 pentru biciclete pentru copii de varsta mica in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, in temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului
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21.mai.15

Regulamentul
402/30-apr2013

Comisia Europeana
privind metoda de siguranta comuna pentru evaluarea si aprecierea riscurilor si de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009

Jurnalul
Oficial
121L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPAND CU 04.05.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Banca Nationala a
Romaniei

M.Of. 480
din 13-iul2010

Guvernul

M.Of. 262
din 09-iun1999

Legislatia Romaniei

04.mai.15
Norma
1/2010

privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente
operatiunilor de piata monetara efectuate de catre Banca Nationala a Romaniei prin
intermediul licitatiei si facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor
eligibili

09.mai.15 Ordonanta
urgenta
82/1999

pentru modificarea alin. 3 la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind
intarirea disciplinei financiar - valutare

Legea
88/1998

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiarvalutare

Parlamentul

M.Of. 169
din 29-apr1998

Decretul
140/1998

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1997
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind
intarirea disciplinei financiar-valutare

Presedintele
Romaniei

M.Of. 169
din 29-apr1998

Guvernul

M.Of. 208
din 26-aug1997

09.mai.15

09.mai.15

09.mai.15
Ordonanta
26/1997

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind
intarirea disciplinei financiar-valutare

09.mai.15
Legea

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei
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Parlamentul

M.Of. 264
din 28-oct-

131/1996

financiar-valutare

1996

Ordonanta
15/1996

privind intarirea disciplinei financiar-valutare

Guvernul

M.Of. 24
din 31-ian1996

Ordinul
296/2007

privind adoptarea masurilor prin care se asigura punerea pe piata numai a brichetelor
care prezinta caracteristici de siguranta pentru copii si interzicerea punerii pe piata a
brichetelor fantezie

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 364
din 29mai-2007

Ordinul
29767/2007

privind adoptarea masurilor prin care se asigura punerea pe piata numai a brichetelor
care prezinta caracteristici de siguranta pentru copii si interzicerea punerii pe piata a
brichetelor fantezie

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 364
din 29mai-2007

pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al
participantului la un fond de pensii facultative

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 244
din 11-apr2012

privind aprobarea Normei nr. 7/2012 pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind
utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 244
din 11-apr2012

privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 606
din 02-sep2009

pentru aprobarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al
participantului la un fond de pensii facultative

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 606
din 02-sep2009

09.mai.15

11.mai.15

11.mai.15

22.mai.15
Norma
7/2012

22.mai.15
Hotarirea
9/2012

22.mai.15
Norma
14/2009

22.mai.15
Hotarirea
22/2009
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Hotarirea
8/2012

privind aprobarea Normei nr. 6/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr.
19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii
administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de deces

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

Norma
6/2012

pentru modificarea si completarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului
personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, in caz de
invaliditate si in caz de deces

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 247
din 12-apr2012

Hotarirea
35/2008

pentru aprobarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al
participantului la un fond de pensii administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de
deces

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 656
din 17-sep2008

privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii
administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de deces

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 656
din 17-sep2008

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial 16L

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului

23.mai.15

23.mai.15

23.mai.15

23.mai.15
Norma
19/2008

M.Of. 247
din 12-apr2012

Legislatia Uniunii Europene

06.mai.15

13.mai.15

13.mai.15

Decizia
Atalanta/1/2
015/20-ian2015

Decizia
77/706/CEE/0
7-nov-1977
Decizia
79/639/CEE/1
5-iun-1979

privind numirea comandantului fortei UE pentru operatia militara a Uniunii Europene
in vederea unei contributii la descurajarea, prevenirea si reprimarea actelor de
piraterie si de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) si de abrogare a
Deciziei Atalanta/4/2014 (PESC/2015/102)

de stabilire a unui obiectiv comunitar de reducere a consumului de energie primara in
cazul aparitiei de dificultati in aprovizionarea cu titei si produse petroliere

de stabilire a normelor de aplicare a Deciziei 77/706/CEE a Consiliului
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Oficial

21.mai.15

Regulamentul
352/24-apr2009

privind adoptarea unei metode de siguranta comune pentru evaluarea riscului
prevazuta la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2004/49/CE a
Parlamentului European si a Consiliului

21.mai.15

Directiva
80/891/CEE/2
5-iul-1980

privind metoda comunitara de analiza referitoare la determinarea continutului de
acid erucic in uleiurile si grasimile destinate ca atare consumului uman, precum si in
produsele alimentare cu adaos de uleiuri sau grasimi

22.mai.15

Decizia
2013/233/PE
SC/22-mai2013

privind Misiunea de asistenta a Uniunii Europene pentru gestionarea integrata a
frontierelor in Libia (EUBAM Libya)

25.mai.15

Decizia
2010/561/UE
/25-mai-2010

privind dispozitiile nationale notificate de Regatul Danemarcei in ceea ce priveste
adaosul de nitriti in anumite produse din carne

30.mai.15

Regulamentul
467/25-mai2010

de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de siliciu originar din
Republica Populara Chineza, astfel cum a fost extinsa la importurile de siliciu originar
din Republica Coreea, indiferent daca acesta este declarat sau nu ca fiind originar din
Republica Coreea, ca urmare a unei reexaminari efectuate in perspectiva expirarii
masurilor in temeiul articolului 11 alineatul (2) si a unei reexaminari intermediare
partiale efectuate in temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.
1225/2009

31.mai.15

Decizia
2014/909/UE
/12-dec-2014

privind anumite masuri de protectie cu privire la aparitii confirmate ale gandacului
mic de stup in Italia
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Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
108L

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
138L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
247L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
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Regulamentul
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privind masuri de protectie impotriva diareii porcinelor cauzata de un
deltacoronavirus in ceea ce priveste cerintele de sanatate animala privind
introducerea in Uniune a sangelui si a plasmei sangvine de origine porcina uscate prin
pulverizare destinate productiei de hrana pentru porcinele de ferma
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PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare

LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru
asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea
Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
LEGE pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001
LEGE privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare naţională
LEGE pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218 din 2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenţei
neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei
LEGE privind instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
LEGE pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2014 pentru completarea art.2 din Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
LEGE pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
LEGE pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
LEGE pentru modificarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general
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LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la
Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la
Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean
Research and Education Network Association- TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate
Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
LEGE pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare
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