AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 20.07.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 20.07.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei
Hotarirea

20.iul.15 554/2015

Ordonanta

20.iul.15 16/2015

Regulamentul

20.iul.15 9/2015

Legea

24.iul.15 149/2015

Ordinul

25.iul.15 986/2015

25.iul.15

Ordinul
962/2015

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea
Nationala PLAFAR - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si
Turismului

Guvernul

M.Of. 537
din 20-iul2015

pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunostintei pentru victoria
Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca
anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Guvernul

M.Of. 535
din 17-iul2015

privind procedura de solutionare de catre entitatile reglementate si supravegheate de
Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Legii nr. 297/2004 privind piata de
capital si a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative
a petitiilor referitoare la activitatea acestora pe piata de capital

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 537
din 20-iul2015

privind modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.
407/2006

Parlamentul

M.Of. 453
din 24-iun2015

privind aprobarea reglementarii tehnice ''Procedura pentru inspectia tehnica a
echipamentelor pentru transportul si punerea in opera a betonului'', indicativ PCC 023
- 2015

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 459
din 25-iun2015

privind aprobarea reglementarii tehnice ''Procedura pentru inspectia tehnica a
statiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane si lucrari de
drumuri'', indicativ PCC 018 - 2015
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Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei

M.Of. 459
din 25-iun2015

Publice

25.iul.15

Legea
130/2015

pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al
personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize
Criminalistice

Parlamentul

M.Of. 408
din 10-iun2015

Legislatia Uniunii Europene
Regulamentul
1020/29-iun2015

privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) ca aditiv in
hrana gainilor ouatoare si a speciilor minore de pasari de curte pentru ouat (titularul
autorizatiei Kemin Europa N.V.)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
163L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
180L

20.iul.15

Regulamentul
603/26-iun2013

privind instituirea sistemului ''Eurodac'' pentru compararea amprentelor digitale in
scopul aplicarii eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor si
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei
cereri de protectie internationala prezentate intr-unul dintre statele membre de catre
un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid si privind cererile autoritatilor
de aplicare a legii din statele membre si a Europol de comparare a datelor Eurodac in
scopul asigurarii respectarii aplicarii legii si de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1077/2011 de instituire a Agentiei europene pentru gestionarea operationala a
sistemelor informatice la scara larga, in spatiul de libertate, securitate si justitie

Parlamentul
European

20.iul.15

Decizia
1179/08-iul2015

Jurnalul
Oficial
192L

Comisia Europeana

21.iul.15

Regulamentul
1039/30-iun2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 in ceea ce priveste probele in zbor

Jurnalul
Oficial
167L

de refuzare a autorizarii anumitor mentiuni de sanatate inscrise pe produsele
alimentare, altele decat cele care se refera la reducerea riscului de imbolnavire si la
dezvoltarea si sanatatea copiilor

Comisia Europeana

21.iul.15

Regulamentul
1041/30-iun2015

Jurnalul
Oficial
167L

20.iul.15

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2015/000 TA
2015 - Asistenta tehnica la initiativa Comisiei)

2

Comisia Europeana

Regulamentul
1042/30-iun2015

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 250/2009 de punere in aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind
statisticile structurale de intreprindere, in ceea ce priveste adaptarea formatului
tehnic in urma revizuirii clasificarii produselor in functie de domeniul de activitate
(CPA)

Jurnalul
Oficial
167L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
167L

Regulamentul
1043/30-iun2015

privind autorizarea preparatului de endo-1,4-beta-xilanaza (EC 3.2.1.8) produsa de
Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) ca aditiv pentru hrana puilor pentru
ingrasare, a curcanilor pentru ingrasare, a gainilor ouatoare, a purceilor intarcati, a
porcilor pentru ingrasare si a speciilor minore de pasari de curte pentru ingrasare si
pentru ouat, si de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2148/2004, (CE) nr. 828/2007
si (CE) nr. 322/2009 (titularul autorizatiei: Huvepharma NV)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
171L

22.iul.15

Regulamentul
1051/01-iul2015

privind modalitatile de exercitare a functiilor platformei de solutionare online a
litigiilor, modalitatile formularului electronic de reclamatie si modalitatile de
cooperare intre punctele de contact prevazute in Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului privind solutionarea online a litigiilor in
materie de consum

Comisia Europeana

22.iul.15

Regulamentul
1052/01-iul2015

de refuzare a autorizarii anumitor mentiuni de sanatate inscrise pe produsele
alimentare si care se refera la reducerea riscului de imbolnavire

Jurnalul
Oficial
171L

Comisia Europeana

Regulamentul
1053/01-iul2015

privind autorizarea preparatului de Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415
ca aditiv pentru hrana viteilor pentru crestere, a purceilor, a puilor pentru ingrasare, a
curcanilor pentru ingrasare, a pisicilor si a cainilor si de modificare a Regulamentelor
(CE) nr. 1259/2004, (CE) nr. 255/2005, (CE) nr. 1200/2005 si (CE) nr. 1520/2007
(titularul autorizatiei: Chevita Tierarzneimittel-GmbH)

Jurnalul
Oficial
171L

Comisia Europeana

Decizia
1057/01-iul2015

de modificare a Deciziei 2012/715/UE de stabilire a unei liste de tari terte cu un cadru
de reglementare aplicabil substantelor active pentru medicamente de uz uman si cu
activitatile aferente de control si de aplicare a legii care sa garanteze un nivel de
protectie a sanatatii publice echivalent cu cel din Uniune

Jurnalul
Oficial
171L

21.iul.15

21.iul.15

22.iul.15

22.iul.15
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
174L

privind autorizarea substantelor acid ascorbic, fosfat de ascorbil de sodiu, fosfat de
ascorbil de sodiu si calciu, ascorbat de sodiu, ascorbat de calciu si palmitat de ascorbil
ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
174L

de adaugare la cotele de pescuit pentru 2015 a anumitor cantitati retinute in anul
2014 in conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al
Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
189L

Parlamentul
European

Jurnalul
Oficial
191L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
175L

24.iul.15

Regulamentul
1076/28-apr2015

de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului, a unor norme suplimentare privind inlocuirea unui
beneficiar si privind responsabilitatile aferente si cerintele minime care trebuie
incluse in acordurile de parteneriat public-privat finantate de fondurile structurale si
de investitii europene
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 [Idiazabal (DOC)]

Comisia Europeana

24.iul.15

Regulamentul
1077/01-iul2015

Jurnalul
Oficial
175L

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 [Abondance (DOP)]

Comisia Europeana

27.iul.15

Regulamentul
1086/02-iul2015

Jurnalul
Oficial
176L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

23.iul.15

Regulamentul
1060/02-iul2015

privind autorizarea substantelor betaina anhidra si clorhidrat de betaina ca aditivi
furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

23.iul.15

Regulamentul
1061/02-iul2015

24.iul.15

Regulamentul
1170/16-iul2015

24.iul.15

Regulamentul
1146/08-iul2015

de stabilire a ratei de ajustare prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru
platile directe in ceea ce priveste anul calendaristic 2015

27.iul.15

Regulamentul
1087/02-iul-

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
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2015

geografice protejate [Salsiccia di Calabria (DOP)]

176L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
176L

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului in
ceea ce priveste etichetarea energetica a dulapurilor frigorifice de depozitare
profesionale

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
177L

de punere in aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste cerintele in materie de proiectare ecologica aplicabile
dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale, dulapurilor frigorifice de racire si
congelare rapida, unitatilor de condensare si racitoarelor pentru procese

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
177L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
178L

privind numirea comandantului de misiune UE pentru misiunea militara a Uniunii
Europene pentru a contribui la instruirea fortelor armate maliene (EUTM Mali) si
abrogarea Deciziei EUTM MALI/3/2014 (EUTM MALI/2/2015)

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial
156L

29.iul.15

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 difenoconazol, fluopicolid, fluopiram, isopirazam si pendimetalin din sau
de pe anumite produse

Comisia Europeana

Regulamentul
1101/08-iul2015

Jurnalul
Oficial
181L

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 anumitor
substante aromatizante

Comisia Europeana

29.iul.15

Regulamentul
1102/08-iul2015

Jurnalul
Oficial
181L

27.iul.15

Regulamentul
1088/03-iul2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 in ceea ce priveste simplificarea
procedurilor de intretinere a aeronavelor de aviatie generala

28.iul.15

Regulamentul
1094/05-mai2015

28.iul.15

Regulamentul
1095/05-mai2015

28.iul.15

Regulamentul
1070/31-mar2015

28.iul.15

Decizia
955/16-iun2015

de modificare a anexelor III, V si VII la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al
Parlamentului European si al Consiliului privind initiativa cetateneasca
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
181L

Comisia Europeana

Regulamentul
1104/08-iul2015

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 237/2012 in ceea ce
priveste o noua forma de alfa-galactosidaza (EC 3.2.1.22) produsa de Saccharomyces
cerevisiae (CBS 615.94) si endo-1,4-beta-glucanaza (EC 3.2.1.4) produsa de Aspergillus
niger (CBS 120604) (titularul autorizatiei Kerry Ingredients and Flavours)

Jurnalul
Oficial
181L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
181L

Regulamentul
1105/08-iul2015

privind autorizarea preparatului de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM
16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 si Enterococcus faecium DSM
21913 ca aditiv furajer pentru puicute pentru ouat si alte specii minore de pasari de
curte decat cele pentru ouat, privind autorizarea acestui aditiv furajer in vederea
utilizarii in apa de baut pentru pui pentru ingrasare si de modificare a Regulamentului
de punere in aplicare (UE) nr. 544/2013 in ceea ce priveste continutul maxim al
acestui aditiv furajer in furaje complete si compatibilitatea sa cu coccidiostaticele
(titularul autorizatiei Biomin GmbH)

Comisia Europeana

29.iul.15

Regulamentul
1107/08-iul2015

de aprobare a Salix spp. cortex ca substanta de baza, 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 anexei la Regulamentul de punere
in aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

Jurnalul
Oficial
181L

29.iul.15

de aprobare a otetului ca substanta de baza, 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 anexei la Regulamentul de punere in
aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

Comisia Europeana

Regulamentul
1108/08-iul2015

Jurnalul
Oficial
181L

privind autorizarea L-valinei produse de Escherichia coli ca aditiv furajer pentru hrana
tuturor speciilor de animale si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 403/2009 si a
Regulamentelor de punere in aplicare (UE) nr. 848/2014 si (UE) nr. 1236/2014

Comisia Europeana

30.iul.15

Regulamentul
1114/09-iul2015

Jurnalul
Oficial
182L

29.iul.15

29.iul.15

29.iul.15

Regulamentul
1103/08-iul2015

privind autorizarea beta-carotenului ca aditiv furajer pentru hrana tuturor speciilor de
animale
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Comisia Europeana

30.iul.15

Regulamentul
1116/09-iul2015

de autorizare a substantei de baza lecitine, 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 anexei la Regulamentul de punere in
aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

Jurnalul
Oficial
182L

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 in ceea ce priveste nivelurile
maxime pentru hidrocarburile aromatice policiclice din Katsuobushi (palamida uscata)
si din anumite tipuri de hering din Marea Baltica afumat

Comisia Europeana

31.iul.15

Regulamentul
1125/10-iul2015

Jurnalul
Oficial
184L

Comisia Europeana

31.iul.15

Directiva
1127/10-iul2015

de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului privind deseurile si de abrogare a anumitor directive

Jurnalul
Oficial
184L

privind aprobarea functiei de rulare libera propuse de Porsche AG ca tehnologie
inovatoare ce permite reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, in
temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

31.iul.15

Decizia
1132/10-iul2015

Jurnalul
Oficial
184L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPAND CU 20.07.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

Ordinul
1015/2006

privind aprobarea Normei tehnice feroviare ''Vehicule de cale ferata. Prescriptii
privind salubrizarea, deratizarea, dezinsectia si dezinfectia vagoanelor de calatori
(clasa), a ramelor electrice si a automotoarelor''

Instructiunile
7/2012

privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamatiile primite de la clienti si
stadiul rezolvarii acestora

19.iul.15

20.iul.15
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Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului
Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare

M.Of. 855
din 18-oct2006
M.Of. 1 din
03-ian2013

30.iul.15
Ordinul
1311/2014

privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie aeriana
terminala a unor categorii de aeronave civile

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 670
din 12-sep2014

Legislatia Uniunii Europene

20.iul.15

20.iul.15

20.iul.15

20.iul.15

Regulamentul
953/13-oct2009

Directiva
96/8/CE/26feb-1996

Directiva
1999/21/CE/
25-mar-1999

Directiva
2006/125/CE
/05-dec-2006

20.iul.15

Directiva
2006/141/CE
/22-dec-2006

20.iul.15

Regulamentul
2725/11-dec2000

privind substantele care pot fi adaugate cu anumite scopuri nutritionale in produsele
alimentare destinate unei alimentatii speciale

privind produsele alimentare utilizate in dietele hipocalorice pentru scaderea in
greutate

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
269L

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

privind alimentele dietetice destinate unor scopuri medicale speciale

privind preparatele pe baza de cereale si alimentele pentru copii destinate sugarilor si
copiilor de varsta mica

privind formulele de inceput si formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari
respectiv ale preparatelor pentru copii de varsta mica si de modificare a Directivei
1999/21/CE

privind instituirea sistemului ''Eurodac'' pentru compararea amprentelor digitale in
scopul aplicarii eficiente a Conventiei de la Dublin
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20.iul.15

Regulamentul
407/28-feb2002

21.iul.15

Directiva
2005/85/CE/
01-dec-2005

21.iul.15

28.iul.15

de stabilire a anumitor norme de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr.
2725/2000 privind instituirea sistemului ''Eurodac'' pentru compararea amprentelor
digitale in scopul aplicarii eficiente a Conventiei de la Dublin

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial
300L

privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare
si retragere a statutului de refugiat

Directiva
2003/9/CE/2
7-ian-2003

de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitantilor de azil in statele
membre

Decizia EUTM
MALI/3/2014
/09-oct-2014

privind numirea comandantului misiunii UE pentru misiunea militara a Uniunii
Europene pentru a contribui la instruirea fortelor armate maliene (EUTM Mali) si de
abrogare a Deciziei EUTM MALI/1/2014 (2014/719/PESC)

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.459 din 25 iulie 2013
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat
nr.178/2010
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat
nr.178/2010
LEGE privind Codul fiscal
LEGE privind Codul de procedură fiscală
LEGE privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
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LEGE privind anularea unor obligaţii fiscale
LEGE pentru modificarea art.20 din Legea audiovizualului nr.402/2002
LEGE privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
LEGE pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea de-a 94-a sesiune a
Organizaţiei Internaţionale a Muncii precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritime (MLC 2006), aprobate în
cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014
LEGE privind fondul de garantare a asiguraţilor
LEGE pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
LEGE privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter
fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
LEGE privind protejarea şi sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău
LEGE privind economia socială
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe
LEGE pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
LEGE privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
LEGE pentru modificarea articolului 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr.35/1990
LEGE pentru modificarea şi completarea art.36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
LEGE privind pensiile militare de stat
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