AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 28.01.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 20.01.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la
Uniunea Social Liberala - Sediul Central

Autoritatea
Electorala
Permanenta

M.Of. 68
din 28ian-2014

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la
Partidul Ecologist Roman - Organizatia Judeteana Bacau

Autoritatea
Electorala
Permanenta

M.Of. 68
din 28ian-2014

Raportul
28.ian.14 14393/2013

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la
Partidul Ecologist Roman - Sediul Central

Autoritatea
Electorala
Permanenta

M.Of. 68
din 28ian-2014

Raportul
28.ian.14 14394/2013

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la
Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei - Organizatia Sectorului 6
Bucuresti

Autoritatea
Electorala
Permanenta

M.Of. 68
din 28ian-2014

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la
Partidul Poporului Dan Diaconescu - Organizatia Judeteana Valcea

Autoritatea
Electorala
Permanenta

M.Of. 68
din 28ian-2014

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la

Autoritatea
Electorala

M.Of. 68
din 28-

Legislatia Romaniei

Raportul
28.ian.14 14143/2013

Raportul
28.ian.14 14262/2013

Raportul
28.ian.14 14464/2013
28.ian.14

Raportul
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14542/2013

Asociatia Partida Romilor ''Pro-Europa'' - Sediul Central

Permanenta

ian-2014

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la
Partidul Social Democrat - Sediul Central

Autoritatea
Electorala
Permanenta

M.Of. 68
din 28ian-2014

Raportul
28.ian.14 14550/2013

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la
Partidul Romania Mare - Organizatia Judeteana Galati

Autoritatea
Electorala
Permanenta

M.Of. 68
din 28ian-2014

Raportul
28.ian.14 14728/2013

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la
Partidul National Liberal - Organizatia Judeteana Satu Mare

Autoritatea
Electorala
Permanenta

M.Of. 68
din 28ian-2014

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la
Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteana Caras-Severin

Autoritatea
Electorala
Permanenta

M.Of. 68
din 28ian-2014

Raportul
28.ian.14 14867/2013

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la
Partidul Poporului Dan Diaconescu - Sediul Central

Autoritatea
Electorala
Permanenta

M.Of. 68
din 28ian-2014

Raportul
28.ian.14 14868/2013

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la
Partidul Democrat Liberal - Sediul Central

Autoritatea
Electorala
Permanenta

M.Of. 68
din 28ian-2014

Raportul
28.ian.14 14543/2013

Raportul
28.ian.14 14861/2013

Legislatia Uniunii Europene

29.ian.14

Regulamentul
12/08-ian2014

Comisia Europeana
de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor traditionale garantate
[Salinata rudzurupjmaize (STG)]
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Jurnalul
Oficial 4L

Comisia Europeana

Directiva
2014/1/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
privind plumbul ca element de aliere pentru rulmenti si suprafete de uzura in
echipamente medicale expuse la radiatii ionizante

Jurnalul
Oficial 4L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/2/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru cadmiul din acoperirile cu fosfor ale amplificatoarelor de imagine utilizate in
imagistica sistemelor cu raze X pana la 31 decembrie 2019 si din piesele de schimb
pentru sistemele cu raze X introduse pe piata UE inainte de 1 ianuarie 2020

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/3/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
privind markerii acetatului de plumb utilizat in cadrele stereotactice pentru cap
folosite in TC (tomografia computerizata) si RMN si in sistemele de pozitionare pentru
fasciculele de raze gamma si terapie cu acceleratori de particule

Comisia Europeana

Directiva
2014/4/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul care permite etansarea racordurilor dintre aluminiu si otel in
amplificatoarele de imagine pentru imagini radiologice

Jurnalul
Oficial 4L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

29.ian.14

Directiva
2014/5/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din aliajele de lipit de pe placile cu circuite imprimate, din stratul
acoperitor al contactelor componentelor electrice si electronice si din stratul
acoperitor al placilor cu circuite imprimate, din aliajele de lipit pentru imbinarea
firelor si a cablurilor si din aliajele de lipit pentru conectarea traductorilor si a
senzorilor, care sunt utilizate in mod sustenabil la o temperatura sub - 20 °C in conditii
normale de functionare si depozitare

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

29.ian.14

Directiva
2014/6/UE/1
8-oct-2013

29.ian.14

29.ian.14

29.ian.14

29.ian.14

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din stratul de suprafata al sistemelor de conectori cu pini care
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necesita conectori nemagnetici ce pot fi utilizati in mod sustenabil la o temperatura
sub - 20 °C in conditii normale de functionare si depozitare
Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

29.ian.14

Directiva
2014/7/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din aliajele de lipit, din stratul acoperitor al contactelor
componentelor electrice si electronice si al placilor cu circuite imprimate si din
conexiunile cablurilor electrice, ale ecranelor si ale conectorilor inchisi, care sunt
utilizate: (a) in campurile magnetice din interiorul unei sfere cu raza de 1 m care
inconjoara izocentrul magnetului echipamentelor de imagistica medicala prin
rezonanta magnetica, inclusiv in monitoarele pentru pacienti concepute pentru a fi
utilizate in aceasta sfera; sau (b) in campurile magnetice situate la o distanta de pana
la 1 m de suprafetele exterioare ale magnetilor unui ciclotron sau ale magnetilor
utilizati pentru transportul fasciculului si controlul directiei fasciculului in
hadronoterapie

Jurnalul
Oficial 4L

29.ian.14

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din aliajele de lipit pentru montarea detectorilor digitali din telurura
de cadmiu si telurura de cadmiu-zinc pe placile cu circuite imprimate

Comisia Europeana

Directiva
2014/8/UE/1
8-oct-2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/9/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul si cadmiul din lipiturile metalice cu ajutorul carora se creeaza
circuitele magnetice supraconductoare din detectorii IRM, SQUID, RMN (rezonanta
magnetica nucleara) sau FTMS (spectrometru de masa cu transformata Fourier)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/10/UE/
18-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul, ca supraconductor sau conductor termic, din aliajele utilizate in
capetele reci ale racitoarelor criogenice si/sau in sondele reci racite criogenic si/sau in
sistemele de legaturi echipotentiale racite criogenic, in dispozitivele medicale
(categoria 8) si/sau in instrumentele industriale de monitorizare si control

29.ian.14

29.ian.14
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29.ian.14

29.ian.14

29.ian.14

29.ian.14

29.ian.14

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/11/UE/
18-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru cromul hexavalent din dozatoarele de substante alcaline utilizate pentru
fabricarea fotocatozilor din amplificatoarele de imagine pentru imagini radiologice,
pana la 31 decembrie 2019, si din piesele de schimb ale sistemelor cu raze X introduse
pe piata UE inainte de 1 ianuarie 2020

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/12/UE/
18-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din aliajele de lipit de pe placile cu circuite imprimate ale detectorilor
si ale unitatilor de colectare a datelor din tomografele cu emisie de pozitroni integrate
in echipamentele de imagistica prin rezonanta magnetica

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/13/UE/
18-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din aliajele de lipit de pe placile cu circuite imprimate populate cu
componente electronice, utilizate in dispozitivele medicale mobile din clasele IIa si IIb
definite in Directiva 93/42/CEE, altele decat defibrilatoarele portabile de urgenta

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/14/UE/
18-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei III la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru cantitatea de 3,5 mg de mercur per lampa in cazul lampilor fluorescente
compacte cu un singur soclu destinate iluminatului general < 30 W, cu o durata de
viata mai mare sau egala cu 20 000 de ore

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/15/UE/
18-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul, cadmiul si cromul hexavalent din piesele de schimb reutilizate,
recuperate din dispozitivele medicale introduse pe piata inainte de 22 iulie 2014 si
utilizate in echipamentele din categoria 8 introduse pe piata inainte de 22 iulie 2021,
cu conditia ca reutilizarea sa aiba loc in cadrul unor sisteme de returnare, cu circuit
inchis si auditabile, intre intreprinderi, iar consumatorul sa fie instiintat de reutilizarea
pieselor
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/16/UE/
18-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul ca activator in pudra fluorescenta a lampilor cu descarcare utilizate ca
lampi pentru fotoforeza extracorporala, care contine substante fluorescente BSP
(BaSi2O5:Pb)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 5L

30.ian.14

Decizia
2014/6/UE/0
9-ian-2014

privind recunoasterea ''Schemei privind motorina regenerabila HVO pentru verificarea
conformitatii cu criteriile de durabilitate pentru biocarburanti precizate in DER'' in
vederea demonstrarii conformitatii cu criteriile de durabilitate in temeiul Directivelor
98/70/CE si 2009/28/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului

Comisia Europeana
de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor traditionale garantate
[Zemaitiskas kastinys (STG)]

Jurnalul
Oficial 8L

31.ian.14

Regulamentul
18/10-ian2014

Comisia Europeana

Regulamentul
19/10-ian2014

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substantele active
din punct de vedere farmacologic si clasificarea lor in functie de limitele reziduale
maxime din produsele alimentare de origine animala, in ceea ce priveste substanta
cloroform

Jurnalul
Oficial 8L

Comisia Europeana

Regulamentul
20/10-ian2014

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substantele active
din punct de vedere farmacologic si clasificarea lor in functie de limitele reziduale
maxime din produsele alimentare de origine animala, in ceea ce priveste substanta
butafosfan

Jurnalul
Oficial 8L

Ministerul Mediului
si Schimbarilor
Climatice

M.Of. 433
din 16-iul2013

29.ian.14

31.ian.14

31.ian.14

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 20.01.2014:
Legislatia Romaniei

20.ian.14

Regulament
din 2013

privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate
in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de
gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor
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Ordinul
1613/2013

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a
institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru
fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de
gospodarire a apelor

Ministerul Mediului
si Schimbarilor
Climatice

M.Of. 433
din 16-iul2013

Ministerul Sanatatii

Ordinul
376/2006

M.Of. 363
din 26-apr2006

20.ian.14

pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice in
vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor ori
substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra
comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie

M.Of. 363
din 26-apr2006

20.ian.14

privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii
de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte
similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si
tramvaie

Ministerul Sanatatii

Norme
Metodologice
din 2006

Ministerul Finantelor
Publice

21.ian.14

Ordinul
2219/2006

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a
antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

M.Of. 1040
din 28-dec2006

privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe
valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal

Ministerul Finantelor
Publice

21.ian.14

Norma din
2006

M.Of. 1040
din 28-dec2006

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

M.Of. 185
din 03-apr2013

Ordinul
32/2013

pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitara veterinara si pentru siguranta
alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si
pentru siguranta alimentelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii
Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2010, ca urmare
a actualizarii tarifelor in functie de rata inflatiei din anul 2012

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

M.Of. 289
din 02mai-2012

Ordinul
33/2012

pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitara veterinara si pentru siguranta
alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si
pentru siguranta alimentelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii
Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2010, ca urmare
a actualizarii tarifelor in functie de rata inflatiei din anul 2011

20.ian.14

27.ian.14

27.ian.14
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27.ian.14

27.ian.14

Ordinul
91/2011

Ordinul
124/2010

27.ian.14

Ordinul
48/2010

27.ian.14

Norma
sanitara
veterinara si
pentru
siguranta
alimentelor
din 2010

privind modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitara veterinara si pentru siguranta
alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si
pentru siguranta alimentelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii
Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2010

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

M.Of. 827
din 22-noi2011

pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitara veterinara si pentru siguranta
alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si
pentru siguranta alimentelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii
Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2010

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

M.Of. 713
din 26-oct2010

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind
autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta
alimentelor

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

M.Of. 354
din 28mai-2010

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

M.Of. 354
din 28mai-2010

Guvernul

M.Of. 364
din 28-apr2005

Guvernul

M.Of. 170
din 21-iul1993

privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si pentru
siguranta alimentelor

27.ian.14

Hotarirea
346/2005

privind suplimentarea numarului maxim de posturi pentru Ministerul Public

27.ian.14

Hotarirea
338/1993

privind atribuirea unui numar de posturi si stabilirea numarului total al magistratilor si
personalului auxiliar, administrativ si de serviciu de la judecatorii, tribunale, curti de
apel si de la toate parchetele
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30.ian.14

30.ian.14

Hotarirea
139/2010

Hotarirea
1439/2009

Guvernul

M.Of. 140
din 03mar-2010

Guvernul

M.Of. 857
din 09-dec2009

Comunitatea
Europeana

Jurnalul
Oficial 56L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 28L

privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului National de Supercomputing

privind infiintarea Centrului National de Management pentru Societatea
informationala si a Centrului National ''Romania Digitala''
Legislatia Uniunii Europene

30.ian.14

Acord din 30ian-2009

31.ian.14

Decizia
2011/72/PES
C/31-ian2011

intre Comunitatea Europeana si Guvernul Republicii Populare Chineze privind
precursorii de droguri si substantele folosite frecvent la fabricarea ilicita a
stupefiantelor si substantelor psihotrope

privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in
vedere situatia din Tunisia

PROCES LEGISLATIV
LEGE pentru abrogarea art.74 1 din Codul penal
LEGE privind modificarea și completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările și completările ulterioare
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