AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 02.12.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 02.12.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

03.dec.14

04.dec.14

04.dec.14

Ordinul
1484/2014

privind masuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007
de adoptare a unei specificatii comune a registrului national al vehiculelor prevazut la
articolul 14 alineatele (4) si (5) din Directivele 96/48/CE si 2001/16/CE

Ordinul
1501/2014

privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.
402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comuna de siguranta pentru
evaluarea riscurilor si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009

Ordinul
1502/2014

pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind
aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor
de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din
Romania

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 797
din 03-noi2014

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 801
din 04-noi2014

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 801
din 04-noi2014

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 853
din 24-noi2014

11.dec.14

Ordinul
1505/2014

privind stabilirea sectoarelor transfrontaliere de spatiu aerian ''Sector DF 1'' si ''Sector
DF 2'' din cadrul blocului functional de spatiu aerian ''DANUBE FAB''

19.dec.14

Legea
341/2013

pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea
referendumului

Parlamentul

M.Of. 787
din 16-dec2013

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ privind cerintele de proiectare,
executie si monitorizare a excavatiilor adanci in zone urbane'', indicativ NP 120-2014

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 863
din 27-noi2014

27.dec.14

Ordinul
2104/2014
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Legislatia Uniunii Europene

04.dec.14

Regulamentul
1212/11-nov2014

04.dec.14

Regulamentul
1213/11-nov2014

04.dec.14

Regulamentul
1214/11-nov2014

04.dec.14

Regulamentul
1215/11-nov2014

04.dec.14

Regulamentul
1216/11-nov2014

04.dec.14

Regulamentul
1217/11-nov2014

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

04.dec.14

Regulamentul
1218/13-nov2014

de modificare a anexelor I si II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 in ceea ce priveste
cerintele de sanatate animala referitoare la Trichinella in modelul de certificat sanitarveterinar pentru importurile in Uniune de porcine domestice destinate reproductiei,
productiei sau sacrificarii si de carne proaspata provenind de la acestea

05.dec.14

Directiva
2014/95/UE/
22-oct-2014

de modificare a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste prezentarea de informatii
nefinanciare si de informatii privind diversitatea de catre anumite intreprinderi si
grupuri mari

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
329L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
329L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
329L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
329L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
329L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
329L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
329L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
330L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

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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05.dec.14

Regulamentul
1223/14-nov2014

08.dec.14

Regulamentul
1226/17-nov2014

privind autorizarea unei mentiuni de sanatate inscrisa pe produsele alimentare si care
se refera la reducerea riscului de imbolnavire

08.dec.14

Regulamentul
1228/17-nov2014

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

08.dec.14

Regulamentul
1229/17-nov2014

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

08.dec.14

Regulamentul
1230/17-nov2014

09.dec.14

Regulamentul
1236/18-nov2014

privind autorizarea L-valinei produse de Corynebacterium glutamicum (DSM 25202)
ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

09.dec.14

Decizia
2014/806/UE
/18-nov-2014

de aprobare a acoperisului solar Webasto pentru incarcarea bateriilor ca tehnologie
inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, in temeiul
Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului

11.dec.14

Regulamentul
1241/07-nov2014

11.dec.14

Directiva
2014/102/UE

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
330L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
331L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
331L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
331L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
331L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
332L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
332L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
334L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 in ceea ce priveste simplificarea
incheierii regimului de perfectionare activa

privind autorizarea bilizinatului de cupru ca aditiv furajer in hrana tuturor speciilor de
animale

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

de adaptare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind
situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale
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/07-nov-2014

anumitor tipuri de intreprinderi, ca urmare a aderarii Republicii Croatia

12.dec.14

Regulamentul
1249/21-nov2014

privind autorizarea inozitolului ca aditiv in hrana pestilor si a crustaceelor

12.dec.14

Directiva
2014/103/UE
/21-nov-2014

de adaptare, pentru a treia oara, la progresul stiintific si tehnic a anexelor la Directiva
2008/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind transportul interior de
marfuri periculoase

13.dec.14

Regulamentul
1335/13-dec2013

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 29/2012 privind
standardele de comercializare a uleiului de masline

13.dec.14

Regulamentul
1169/25-oct2011

privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 si (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European
si ale Consiliului si de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei
90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE
a Parlamentului European si a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE si 2008/5/CE ale
Comisiei si a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei

15.dec.14

Regulamentul
1253/07-iul2014

334L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
335L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
335L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
335L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
304L

de punere in aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica pentru unitatile de
ventilatie

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
337L

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului cu
privire la cerintele de etichetare energetica aplicabile unitatilor de ventilatie
rezidentiale

Comisia Europeana

15.dec.14

Regulamentul
1254/11-iul2014

Jurnalul
Oficial
337L

Comisia Europeana

15.dec.14

Regulamentul
1257/24-nov2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European si al
Consiliului privind ingrasamintele, in scopul adaptarii anexelor I si IV

Jurnalul
Oficial
337L
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15.dec.14

Decizia
BCE/2014/38
/01-sep-2014

17.dec.14

Regulamentul
1262/18-nov2014

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Pecorino Crotonese (DOP)]

17.dec.14

Regulamentul
1263/26-nov2014

de stabilire a unui ajutor cu caracter temporar si exceptional pentru producatorii de
lapte din Estonia, Letonia si Lituania

17.dec.14

Regulamentul
1264/26-nov2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 408/2011 de punere in aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind
statisticile referitoare la pesticide, in ceea ce priveste formatul de transmitere

29.dec.14

Regulamentul
1219/13-nov2014

29.dec.14

Decizia
2013/518/UE
/21-oct-2013

de modificare a partii 1 din anexa E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului in ceea ce
priveste modelul de certificat de sanatate pentru animalele care provin din exploatatii

29.dec.14

Decizia
2013/519/UE
/21-oct-2013

de stabilire a listei tarilor terte si teritoriilor autorizate pentru importurile de caini,
pisici si dihori domestici si modelul pentru certificatul de sanatate animala necesar
pentru astfel de importuri

29.dec.14

Decizia
2013/520/UE
/21-oct-2013

29.dec.14

Regulamentul
576/12-iun-

de modificare a Deciziei BCE/2013/35 privind masuri suplimentare legate de
operatiunile de refinantare din Eurosistem si eligibilitatea colateralului

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul
Oficial
278L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
341L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
341L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
341L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
329L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
281L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
281L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
281L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament

Jurnalul
Oficial

de modificare a anexei II la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 577/2013 in
ceea ce priveste lista tarilor terte si teritoriilor

de abrogare a Deciziei de punere in aplicare 2011/874/UE
privind circulatia necomerciala a animalelor de companie si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 998/2003
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2013

29.dec.14

Regulamentul
577/28-iun2013

ul European

178L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
178L

pentru aprobarea Normelor privind inmatricularea si acordarea marcajului unificat de
identificare a vehiculelor de transport feroviar si cu metroul

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 734
din 13-aug2004

pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind cerintele de proiectare si
executie a excavatiilor adanci in zone urbane", indicativ NP 120-06

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 911
din 09-noi2006

privind stabilirea obligatiei producatorilor si furnizorilor de gaze naturale de a incheia
tranzactii pe pietele centralizate din Romania

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 518
din 11-iul2014

Guvernul

M.Of. 540
din 27-aug2013

Ministerul Muncii,

M.Of. 4 cc

privind modelele de documente de identificare pentru circulatia necomerciala a
cainilor, pisicilor si dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii si tari terte si
cerintele referitoare la format, punere in pagina si limba ale declaratiilor care atesta
respectarea anumitor conditii prevazute in Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 02.12.2014:
Legislatia Romaniei

03.dec.14

27.dec.14

31.dec.14

31.dec.14
31.dec.14

Ordinul
1193/2004

Ordinul
1730/2006

Ordinul
62/2014

Program
din 2013

de colaborare in domeniile culturii, educatiei, mass-mediei, tineretului, sportului si
turismului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse

Contract

la nivelul grupului de unitati din sectorul de activitate constructii de masini pe anii
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Colectiv de
Munca
59493/201
2

2013-2014

Ordonanta
5/2013

privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de
monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural

Hotarirea
870/2012

pentru stabilirea unei exceptii de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze
naturale stabilite/avizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul
Energiei

31.dec.14

Program
din 2010

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
pentru cooperarea in domeniile educatiei, stiintei si culturii pentru perioada 20102014, semnat la Bucuresti la 15 noiembrie 2010

31.dec.14

Program
din 2010

de aplicare in domeniile educatiei, stiintei si culturii intre Guvernul Romaniei si
Guvernul Republicii Arabe Siriene pentru anii 2010-2014

31.dec.14

Program
din 2010

DE SCHIMBURI in domeniile stiintei si tehnologiei, educatiei, culturii si sportului intre
Guvernul Romaniei si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii 2010-2014

31.dec.14

31.dec.14

31.dec.14

31.dec.14

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

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
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Familiei si Protectiei
Sociale

din 24-ian2013

Guvernul

M.Of. 52
din 23-ian2013

Guvernul

M.Of. 633
din 04-sep2012

Ministerul Afacerilor
Externe

M.Of. 15
din 07-ian2011

Guvernul

M.Of. 855
din 21-dec2010

Guvernul

M.Of. 411
din 21-iun2010

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

M.Of. 886
din 29-dec2008

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta

M.Of. 202
din 26mar-2007

Alimentelor

31.dec.14

Norme de
Calitate
din 2002

pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere

31.dec.14

Acord din
1992

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea
asistentei financiare

Guvernul

M.Of. 350
din 27mai-2002

Guvernul

M.Of. 164
din 26-iul1996

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial 27L

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;Parlament
ul European

Editia
Speciala a
Jurnalului

Legislatia Uniunii Europene

13.dec.14

13.dec.14

13.dec.14

Directiva
2008/5/CE/3
0-ian-2008

Directiva
87/250/CEE/1
5-apr-1987

Directiva
90/496/CEE/2
4-sep-1990

privind indicarea pe etichetele anumitor produse alimentare a altor mentiuni
obligatorii decat cele prevazute de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European si
a Consiliului

privind mentionarea tariei alcoolice in volume in etichetarea bauturilor alcoolice
destinate consumatorului final

privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare

13.dec.14

Directiva
1999/10/CE/
08-mar-1999

de prevedere a unor derogari de la dispozitiile articolului 7 din Directiva 79/112/CEE a
Consiliului in ceea ce priveste etichetarea produselor alimentare

13.dec.14

Directiva
2000/13/CE/
20-mar-2000

privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la etichetarea si
prezentarea produselor alimentare, precum si la publicitatea acestora
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Oficial

13.dec.14

Directiva
2002/67/CE/
18-iul-2002

privind etichetarea produselor alimentare care contin chinina si a produselor
alimentare care contin cafeina (Text cu relevanta pentru SEE)

13.dec.14

Regulamentul
608/31-mar2004

13.dec.14

Regulamentul
2065/22-oct2001

14.dec.14

Decizia
2010/452/PE
SC/12-aug2010

privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene in Georgia, EUMM Georgia

16.dec.14

Protocol din
16-dec-2012

de stabilire a posibilitatilor de pescuit si a contributiei financiare prevazute de acordul
de parteneriat in domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeana si Republica
Islamica Mauritania pentru o perioada de doi ani

22.dec.14

Decizia
2014/778/UE
/06-nov-2014

privind anumite masuri de protectie provizorii referitoare la gripa aviara inalt
patogena de subtip H5N8 in Germania

Decizia
2011/874/UE
/15-dec-2011

de stabilire a listei tarilor terte si teritoriilor autorizate pentru importurile de caini,
pisici si dihori domestici si pentru circulatia necomerciala a mai mult de cinci caini,
pisici si dihori domestici in Uniune si a modelelor de certificate pentru importul si
circulatia necomerciala a respectivelor animale in Uniune

29.dec.14

privind etichetarea produselor alimentare si a ingredientelor alimentare cu adaos de
fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli si/sau esteri de fitostanol

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele pescaresti si de acvacultura
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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

Jurnalul
Oficial
213L

Uniunea Europeana

Jurnalul
Oficial
361L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
325L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
343L

29.dec.14

29.dec.14

Regulamentul
388/06-mai2010

Decizia
2003/803/CE
/26-nov-2003

29.dec.14

Decizia
2004/839/CE
/03-dec-2004

29.dec.14

Decizia
2005/91/CE/
02-feb-2005

29.dec.14

Decizia
94/274/CE/1
8-apr-1994

29.dec.14

Decizia
94/275/CE/1
8-apr-1994

29.dec.14

Decizia
2005/64/CE/
26-ian-2005

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European
si al Consiliului privind numarul maxim de animale de companie din anumite specii
care fac obiectul circulatiei necomerciale

de stabilire a pasaportului tip pentru circulatia intracomunitara a cainilor, pisicilor si a
dihorilor domestici

de definire a conditiilor aplicabile circulatiei necomerciale, avand ca destinatie
Comunitatea, a cainilor si pisicilor tinere provenind din tari terte

de stabilire a perioadei dupa care vaccinul antirabic este considerat in curs de
valabilitate

de stabilire a sistemului de identificare a cainilor si pisicilor introdusi pe piata in
Regatul Unit si Irlanda si care nu sunt originari din aceste tari

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
114L

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

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

privind recunoasterea vaccinurilor antirabice

de punere in aplicare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului in ceea ce priveste conditiile
de import pentru pisici, caini si dihori pentru organismele, institutele sau centrele
desemnate
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31.dec.14

Regulamentul
1260/25-nov2014

31.dec.14

Bugetul
rectificativ
1/16-apr2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
339L

Parlamentul
European

Jurnalul
Oficial
204L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
164L

Parlamentul
European

Jurnalul
Oficial 51L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
355L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
353L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
333L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
302L

de stabilire a unei reduceri forfetare a taxelor la importul in Spania de sorg originar
din tarile terte

ADOPTAREA DEFINITIVA 2014/432/UE, Euratom a bugetului rectificativ nr. 1 al Uniunii
Europene pentru exercitiul financiar 2014

31.dec.14

Regulamentul
587/02-iun2014

de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului in ceea ce priveste
distanta minima fata de coasta si adancimea pentru navoadele de plaja utilizate
pentru pescuit in anumite ape teritoriale ale Frantei (Languedoc-Roussillon si
Provence-Alpes-Cote d'Azur)

31.dec.14

Buget din 20nov-2013

ADOPTAREA DEFINITIVA 2014/67/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii
Europene aferent exercitiului financiar 2014

31.dec.14

Regulamentul
1422/18-dec2013

de publicare, pentru 2014, a nomenclaturii produselor agricole pentru restituirile la
export, introdusa de Regulamentul (CEE) nr. 3846/87

31.dec.14

Decizia
2013/808/UE
/18-dec-2013

privind determinarea limitelor cantitative si alocarea cotelor, pentru perioada 1
ianuarie-31 decembrie 2014, pentru substantele reglementate in temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind
substantele care diminueaza stratul de ozon

31.dec.14

Decizia
2013/748/UE,
Euratom/10dec-2013

de autorizare a Croatiei sa utilizeze anumite estimari aproximative pentru calculul
bazei resurselor proprii TVA

31.dec.14

Decizia
2013/651/UE
/08-nov-2013

de aprobare a unui plan de vaccinare preventiva impotriva virusului slab patogen al
gripei aviare intr-o exploatatie de rate salbatice din Portugalia si a anumitor dispozitii
privind circulatia acestora si a produselor derivate
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31.dec.14

Decizia
2013/243/UE
/24-mai-2013

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

31.dec.14

Decizia
2012/447/UE
/24-iul-2012

de autorizare a Danemarcei sa introduca o masura speciala de derogare de la articolul
75 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

31.dec.14

Decizia
2012/181/UE
/26-mar-2012

de autorizare a Romaniei de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul
287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

31.dec.14

Decizia
2011/489/UE
/29-iul-2011

referitoare la acordarea unei derogari solicitate de Belgia in privinta regiunii Flandra in
temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protectia apelor impotriva poluarii
cu intrati proveniti din surse agricole

31.dec.14

Decizia
2010/279/PE
SC/18-mai2010

privind Misiunea de Politie a Uniunii Europene in Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

31.dec.14

Decizia
2008/989/CE
/23-dec-2008

de autorizare a statelor membre, in conformitate cu Directiva 1999/105/CE a
Consiliului, sa adopte decizii privind echivalenta garantiilor oferite de materialul
forestier de reproducere provenind din anumite tari terte

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
352L

31.dec.14

Decizia
2007/863/CE
/30-nov-2007

de acordare a unei derogari solicitate de Regatul Unit in privinta Irlandei de Nord 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
337L

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 in ceea ce
priveste autorizarea agentiilor de plati si a altor entitati precum si lichidarea conturilor
FEGA si FEADR

Comisia
Comunitatilor
Europene

31.dec.14

Regulamentul
885/21-iun2006

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
141L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
202L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 92L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
200L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
123L

31.dec.14

Regulamentul
1290/21-iun2005

Consiliul Uniunii
Europene
privind finantarea politicii agricole comune

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.24/2014 privind abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de
emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul
2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din parte Uniunii Europene
LEGE pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996
LEGE pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
LEGE privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4
noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013
LEGE privind ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat,
semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009
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