AGENDA JURIDICA

Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 26.02.2013.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 26.02.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

26.feb.13

26.feb.13

26.feb.13

Ministerul Sanatatii

Ordinul 1192/2012

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe
piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului
sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si
al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si
pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

Ministerul Mediului si
Padurilor

Ordinul 4060/2012

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe
piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului
sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si
al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si
pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

Autoritatea Nationala
Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta
Alimentelor

Ordinul 2/2013

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe
piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului
sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si
al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si
pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
Legislatia Uniunii Europene
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M.Of. 87 din 11feb-2013

M.Of. 87 din 11feb-2013

M.Of. 87 din 11feb-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 51L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 35L

Regulamentul 107/05feb-2013

de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a
Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste
nivelurile maxime de melamina din hrana pentru animale
de companie ambalata in conserve

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 36L

Regulamentul 110/06feb-2013

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

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 37L

28.feb.13

Regulamentul 112/07feb-2013

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003
al Parlamentului European si al Consiliului privind
statisticile comunitare referitoare la venit si la conditiile de
viata (EU-SILC) in ceea ce priveste editia 2014 a listei
variabilelor secundare tinta referitoare la starea de saracie

Jurnalul Oficial 37L

28.feb.13

de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a
Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele
si deseurile de ambalaje

Comisia Europeana

Directiva
2013/2/UE/07-feb-2013

Guvernul

Contract-Cadru din
2010

privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2011-2012

M.Of. 895 din 30dec-2010

Guvernul

M.Of. 895 din 30dec-2010

Hotarirea 1389/2010

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile
acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012

26.feb.13

26.feb.13

27.feb.13

Regulamentul 165/22feb-2013

de stabilire in avans, pentru 2013, a valorii ajutorului
pentru depozitarea privata a untului
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28.feb.13

28.feb.13
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28.feb.13

Hotarirea 1388/2010

privind aprobarea programelor nationale de sanatate
pentru anii 2011 si 2012

Guvernul

M.Of. 893 din 30dec-2010

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 52L

Legislatia Uniunii Europene
28.feb.13

Regulamentul 160/23feb-2012

de stabilire in avans, pentru 2012, a valorii ajutorului
pentru depozitarea privata a untului

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2011 privind abrogarea alin.(8) al art.39 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea
şi exercitarea profesiei de avocat
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2011 privind modificarea şi completarea art.II din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoanele fizice a metalelor feroase
şi neferoase şi a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară
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LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de
Legea fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile necesare realizării,
extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca
obiect principal de activitate producerea apei grele
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2011 privind desemnarea Spitalului Județean de Urgență Timișoara ca operator
medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a
asistenței de urgență acordate cu acest elicopter
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății,
a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și a
tuberculozei în România, implementate de fundația Romanian Angel Appeal
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2011 pentru modificarea art.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și
combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art.8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și
preparatelor stupefiante și psihotrope
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către
Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998
privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2010
privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul
național de dezvoltare a infrastructurii
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea
disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2012 pentru suspendarea dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului
nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de
dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București , la 11
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septembrie 2012
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului a creanțelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUSS.A.Iași
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute
de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor
Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la
Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea
în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul
instituțiilor de credit
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor Legii nr.148/2012 privind înregistrarea
operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
LEGE pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România
LEGE pentru ratificarea Acordului de Sprijin al Proiectului între România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline
România S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri, la 8 iunie 2011
LEGE privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 14
decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011 și a celui de-al doilea memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și
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România, semnat la București la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referință în
relația cu statele membre ale Uniunii Europene și asigurării recunoașterii activităților de laborator referitoare la datele dactiloscopice
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