AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 05.08.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 05.08.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei
privind aprobarea Normei tehnice feroviare ''Vehicule de cale ferata. Conditii tehnice
pentru repararea cutiilor de osii cu rulmenti''

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 503
din 07-iul2014

privind stabilirea tarifului pentru prestarea de servicii in domeniul metalelor pretioase
si pietrelor pretioase, perceput de Autoritatea Nationala pentru Protectia
Consumatorilor

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 568
din 31-iul2014

Norma
10/2014

privind activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii facultative

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 352
din 13mai-2014

12.aug.14

Legea
34/2014

pentru aderarea Romaniei la Protocolul din 2002 la Conventia de la Atena din 1974
privind transportul pe mare al pasagerilor si al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1
noiembrie 2002

Parlamentul

M.Of. 272
din 14-apr2014

19.aug.14

Norma
11/2014

privind activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii
administrate privat

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 376
din 21mai-2014

Ordinul
83/2014

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si
functionare a unitatilor farmaceutice veterinare, precum si procedura de inregistrare
sanitara veterinara/autorizare sanitara veterinara a unitatilor si activitatilor din
domeniul farmaceutic veterinar

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta

M.Of. 541
bis din 22iul-2014

06.aug.14

10.aug.14

11.aug.14

21.aug.14

Ordinul
558/2014

Ordinul
317/2014

1

Alimentelor

27.aug.14

Ordinul
112/2014

pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul
ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010

30.aug.14

Ordinul
700/2014

privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de
cadastru si carte funciara

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 556
din 28-iul2014

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 571
din 31-iul2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
231L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
209L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
209L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
209L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
209L

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial
222L

Legislatia Uniunii Europene

05.aug.14

Regulamentul
840/01-aug2014

05.aug.14

Regulamentul
765/11-iul2014

05.aug.14

Regulamentul
767/11-iul2014

05.aug.14

Regulamentul
764/11-iul2014

05.aug.14

Regulamentul
766/11-iul2014

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Decizia
ATALANTA/4/
2014/24-iul-

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

06.aug.14

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 743/2013 de
introducere a masurilor de protectie privind importurile de moluste bivalve din Turcia
destinate consumului uman, in ceea ce priveste perioada de aplicare a acestuia

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata
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2014

Deciziei Atalanta/1/2014

06.aug.14

Decizia
2014/465/UE
/16-iul-2014

de aprobare a alternatorului eficient DENSO ca tehnologie inovatoare pentru
reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, in temeiul Regulamentului (CE)
nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului si de modificare a Deciziei de
punere in aplicare 2013/341/UE a Comisiei

08.aug.14

Regulamentul
834/22-iul2014

de stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare si evaluare a
politicii agricole comune

08.aug.14

Regulamentul
788/18-iul2014

de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor si a penalitatilor cu titlu
cominatoriu si retragere a recunoasterii organizatiilor de inspectie si control al
navelor in conformitate cu articolele 6 si 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al
Parlamentului European si al Consiliului

12.aug.14

Regulamentul
795/03-iul2014

privind cerintele de monitorizare pentru sistemele de plati de importanta sistemica

14.aug.14

Directiva
2014/86/UE/
08-iul-2014

de modificare a Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplica
societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre

14.aug.14

Directiva
2014/87/EUR
ATOM/08-iul2014

14.aug.14

Directiva
2014/93/UE/
18-iul-2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
210L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
230L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
214L

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul
Oficial
217L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
219L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
219L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
220L

de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar
pentru securitatea nucleara a instalatiilor nucleare

de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime
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14.aug.14

Regulamentul
61/24-ian2014

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 aplicabile
substantelor ciromazin, fenpropidin, formetanat, oxamil si tebuconazol din sau de pe
anumite produse

15.aug.14

Decizia
2014/514/UE
/31-iul-2014

de autorizare a unui laborator din Republica Coreea pentru efectuarea de teste
serologice de control al eficacitatii vaccinurilor antirabice
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Salame Piacentino (DOP)]

Comisia Europeana

15.aug.14

Regulamentul
812/23-iul2014

Jurnalul
Oficial
222L

de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Coppa Piacentina (DOP)]

Comisia Europeana

15.aug.14

Regulamentul
813/23-iul2014

Jurnalul
Oficial
222L

de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Pancetta Piacentina (DOP)]

Comisia Europeana

15.aug.14

Regulamentul
814/23-iul2014

Jurnalul
Oficial
222L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
223L

18.aug.14

Regulamentul
821/28-iul2014

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste modalitatile detaliate de
transfer si de gestionare a contributiilor programelor, raportarea cu privire la
instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale masurilor de informare si de
comunicare pentru operatiuni, precum si sistemul pentru inregistrarea si stocarea
datelor

Comisia Europeana

18.aug.14

Regulamentul
677/19-iun2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 in ceea ce priveste substanta
''cabergolina''

Jurnalul
Oficial
180L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

19.aug.14

Regulamentul
681/20-iun-

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

Jurnalul
Oficial 22L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
231L

2014

182L

19.aug.14

Regulamentul
79/29-ian2014

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 aplicabile
substantelor bifenazat, clorprofam, esfenvalerat, fludioxonil si tiobencarb din sau de
pe anumite produse

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 27L

21.aug.14

Regulamentul
835/31-iul2014

de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor traditionale garantate [ (File
Elena) (STG)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
230L

21.aug.14

Regulamentul
837/31-iul2014

de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor traditionale garantate [
(LUKANKA PANAGYURSKA) (STG)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
230L

22.aug.14

Regulamentul
839/31-iul2014

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 [ (Gornooryahovski Sudzhuk) (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
231L

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
acetamiprid, butralin, clorotoluron, daminozid, izoproturon, picoxistrobin, pirimetanil
si trinexapac din sau de pe anumite produse

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 35L

25.aug.14

Regulamentul
87/31-ian2014

27.aug.14

Decizia
ATALANTA/3/
2014/03-iul2014

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial
198L

privind numirea comandantului operatiei 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)

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 05.08.2014:
Legislatia Romaniei
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10.aug.14

privind completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor nr. 180/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor
pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate in
bijuterii

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 37
din 17-ian2012

Ordinul
229/2011

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor nr. 182/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea
obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 884
din 14-dec2011

Ordinul
218/2011

privind stabilirea unor tarife pentru prestarea unor servicii de catre personalul Directiei
generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritatii
Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice
interesate

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 852
din 02-dec2011

privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale
pretioase

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 674
din 21-sep2011

privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine,
ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate in bijuterii

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 674
din 21-sep2011

Ordinul
181/2011

privind aprobarea tarifelor pentru analiza si marcarea obiectelor si bijuteriilor din
metale pretioase si pentru alte activitati conexe

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 674
din 21-sep2011

Ordinul
21/2007

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Protectia Consumatorilor nr. 537/2005 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea
pietrelor pretioase libere in loturi

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 59
din 25-ian2007

Ordinul
1/2012

10.aug.14

10.aug.14

10.aug.14

10.aug.14

10.aug.14

10.aug.14

Ordinul
182/2011

Ordinul
180/2011
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10.aug.14

M.Of. 30
din 12-ian2006

privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor pretioase libere in loturi

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

pentru aprobarea Normei nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor
fondurilor de pensii facultative

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 880
din 27-oct2006

Hotarirea
33/2007

pentru aprobarea Normei nr. 12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor
fondurilor de pensii administrate privat

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 290
din 03mai-2007

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

M.Of. 295
bis din 04mai-2012

Ordinul
41/2012

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si
functionare a unitatilor farmaceutice veterinare, conditiile de comercializare a
produselor medicinale veterinare si a altor produse pentru animalele de companie, in
magazinele pentru comercializarea animalelor de companie si/sau a hranei pentru
acestea, conditiile de functionare a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic
veterinar, precum si autorizarea sanitar-veterinara a unitatilor, activitatilor si a
mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar

Ordinul
1124/2013

privind modificarea anexei nr. 1.27 la Regulamentul de organizare si functionare a
birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului
general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 761
din 06-dec2013

Ordinul
587/2013

privind modificarea anexei nr. 1.1 la Regulamentul de organizare si functionare a
birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului
general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 457
din 24-iul2013

Ordinul
784/2011

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a
birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului
general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 413
din 14-iun2011

Ordinul
537/2005

11.aug.14
Hotarirea
23/2006

19.aug.14

21.aug.14

30.aug.14

30.aug.14

30.aug.14
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30.aug.14

Ordinul
785/2011

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de
intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat
prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara nr. 634/2006

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 407
din 09-iun2011

Ordinul
627/2010

privind completarea anexei la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de
prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate
Imobiliara si unitatile sale subordonate

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 645
din 16-sep2010

Ordinul
528/2010

privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind continutul si modul de
intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat
prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara nr. 634/2006

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 552
din 05-aug2010

Ordinul
108/2010

privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de
specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si
al cartografiei

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 223
din 09-apr2010

Ordinul
415/2009

pentru completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a
documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul
directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.
634/2006

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 675
din 08-oct2009

Ordinul
186/2009

privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de
Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 296
din 06mai-2009

Ordinul
133/2009

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a
birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului
general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 245
din 13-apr2009

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de
intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat
prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate

Agentia Nationala de
Cadastru si

M.Of. 245
din 13-apr-

30.aug.14

30.aug.14

30.aug.14

30.aug.14

30.aug.14

30.aug.14

30.aug.14

Ordinul
134/2009
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Imobiliara nr. 634/2006

Publicitate Imobiliara

2009

Ordinul
518/2008

pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a
birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului
general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 712
din 20-oct2008

Ordinul
247/2008

pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a
birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului
general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 441
din 12-iun2008

Ordinul
294/2007

privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a
birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului
general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 301
din 07mai-2007

pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a
documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 1048
din 29-dec2006

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru
si publicitate imobiliara

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 1049
din 29-dec2006

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial 85L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
222L

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial

30.aug.14

30.aug.14

30.aug.14

30.aug.14

30.aug.14

Ordinul
634/2006

Ordinul
633/2006

Legislatia Uniunii Europene
Decizia
ATALANTA/1/
2014/18-mar2014

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 abrogarea Deciziei
Atalanta/3/2013

15.aug.14

Decizia
2014/502/UE
/24-iul-2014

privind anumite masuri de protectie provizorii referitoare la pesta porcina africana in
Lituania

27.aug.14

Decizia
ATALANTA/4/

privind numirea unui comandant al operatiei UE pentru operatia militara a Uniunii
Europene in vederea unei contributii la descurajarea, prevenirea si reprimarea actelor

06.aug.14
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2012/18-dec2012
31.aug.14

Decizia
2012/480/UE
/16-aug-2012

de piraterie si de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

352L

Comisia Europeana
de autorizare a statelor membre sa prelungeasca autorizatiile provizorii acordate
pentru noua substanta activa Aureobasidium pullulans

10

Jurnalul
Oficial
222L

