AGENDA JURIDICA

Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 26.03.2013.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 26.03.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

27.mar.13

27.mar.13

27.mar.13

Ministerul Sanatatii

Ordinul 10/2013

privind tarifele pentru plasarea pe piata a produselor biocide si
pentru solicitarea privind inscrierea substantelor active in
anexa nr. I, IA sau IB la Normele 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
Schimbarilor Climatice

Ordinul 205/2013

privind tarifele pentru plasarea pe piata a produselor biocide si
pentru solicitarea privind inscrierea substantelor active in
anexa nr. I, IA sau IB la Normele 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
privind tarifele pentru plasarea pe piata a produselor biocide si
pentru solicitarea privind inscrierea substantelor active in
anexa nr. I, IA sau IB la Normele 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

Autoritatea Nationala
Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta
Alimentelor

Ordinul 19/2013
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M.Of. 131 din 12mar-2013

M.Of. 131 din 12mar-2013

M.Of. 131 din 12mar-2013

presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru
Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
Legislatia Uniunii Europene
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Salame Felino (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 62L

Regulamentul 186/05mar-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 62L

26.mar.13

Regulamentul 191/05mar-2013

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 798/2008, (CE) nr.
119/2009, (UE) nr. 206/2010 si a Deciziei 2000/572/CE cu
privire la atestarea bunastarii animalelor din modelele de
certificate sanitar-veterinare

Consiliul Uniunii
Europene

26.mar.13

privind semnarea si incheierea Acordului dintre Guvernul
Statelor Unite ale Americii si Uniunea Europeana privind
coordonarea programelor de etichetare referitoare la
eficienta energetica a echipamentelor de birou

Jurnalul Oficial 63L

Decizia
2013/107/UE/13-nov2012

26.mar.13

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 106/2008 privind
un program comunitar de etichetare referitoare la eficienta
energetica a echipamentelor de birou

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 63L

Regulamentul 174/05feb-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 243L

27.mar.13

Regulamentul 793/05sep-2012

de adoptare a listei cu substantele aromatizante prevazute
in Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului
European si al Consiliului, de introducere a acesteia in
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al
Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei si a Deciziei
1999/217/CE a Comisiei
privind cerintele de siguranta care trebuie indeplinite de
standardele europene pentru anumite scaune pentru copii
in conformitate cu Directiva 2001/95/CE a Parlamentului
European si a Consiliului privind siguranta generala a

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 65L

28.mar.13

Decizia
2013/121/UE/07-mar2013

26.mar.13
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produselor

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 65L

28.mar.13

Regulamentul 196/07mar-2013

de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010
cu privire la noua rubrica referitoare la Japonia in lista cu
tari terte sau cu regiuni ale acestora din care sunt
autorizate importurile in Uniunea Europeana de anumite
categorii de carne proaspata

Jurnalul Oficial 65L

28.mar.13

privind alegerea unui simbol in scopul identificarii
medicamentelor de uz uman care sunt supuse unei
monitorizari suplimentare

Comisia Europeana

Regulamentul 198/07mar-2013

Guvernul

M.Of. 227 din 04apr-2012

Camera Auditorilor
Financiari din
Romania

M.Of. 623 din 17sep-2009

Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate

M.Of. 241 din 10apr-2009

Casa Nationala de

M.Of. 241 din 10-

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 18.03.2013:
Legislatia Romaniei

19.mar.13

19.mar.13

19.mar.13
19.mar.13

Hotarirea 252/2012

Hotarirea 146/2009

Ordinul 410/2009

Norme Metodologice

pentru aprobarea strategiei de privatizare a societatilor
comerciale filiale de distributie a energiei electrice
''Electrica Distributie Transilvania Sud'' - S.A., ''Electrica
Distributie Transilvania Nord'' - S.A. si ''Electrica Distributie
Muntenia Nord'' - S.A. prin metode specifice pietei de
capital

privind aprobarea modelului Notei de inspectie
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
exercitarea auditului public intern in cadrul Casei Nationale
de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de
sanatate

privind exercitarea auditului public intern in cadrul Casei
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Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari
de sanatate

Asigurari de Sanatate

apr-2009

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 757 din 12noi-2010

Ordinul 29/2010

privind modificarea si completarea Regulamentului pentru
autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa,
verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul
electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
nr. 90/2009

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 847 din 08dec-2009

Ordinul 90/2009

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si
exploateaza instalatii electrice din sistemul
electroenergetic

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 847 din 08dec-2009

Regulament din 2009

pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza,
executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din
sistemul electroenergetic

M.Of. 671 din 01oct-2007

pentru modificarea Normei nr. 25/2007 privind
marketingul fondului de pensii administrat privat

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

privind aprobarea Normei nr. 29/2007 pentru modificarea
Normei nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii
administrat privat

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 671 din 01oct-2007

M.Of. 567 din 17aug-2007

pentru aprobarea Normei nr. 25/2007 privind marketingul
fondului de pensii administrat privat

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

din 2009

21.mar.13

21.mar.13

21.mar.13

22.mar.13

22.mar.13

22.mar.13

Norma 29/2007

Hotarirea 61/2007

Hotarirea 56/2007
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22.mar.13

22.mar.13

22.mar.13

22.mar.13

25.mar.13

25.mar.13

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 567 din 17aug-2007

Norma 25/2007

privind marketingul fondului de pensii administrat privat

Parlamentul

M.Of. 500 din 14iun-2005

Legea 181/2005

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor masuri
pentru asigurarea, temporar, a locuintelor de serviciu
necesare unor categorii de personal din cadrul
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale si institutiilor publice

Parlamentul

M.Of. 803 din 14dec-2001

Legea 717/2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
80/2001 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea,
temporar, a locuintelor de serviciu necesare unor categorii
de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor
publice

Guvernul

M.Of. 313 din 12iun-2001

Ordonanta urgenta
80/2001

privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea, temporar,
a locuintelor de serviciu necesare unor categorii de
personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor
publice
pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr.
326/2009 privind infiintarea comisiilor de specialitate ale
Ministerului Sanatatii si a Comisiei nationale de
transparenta

Ministerul Sanatatii

M.Of. 68 din 26ian-2011

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
sanatatii nr. 326/2009 privind infiintarea comisiilor de
specialitate ale Ministerului Sanatatii si Comisiei nationale

Ministerul Sanatatii

M.Of. 356 din 31mai-2010

Ordinul 31/2011

Ordinul 536/2010
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de transparenta

25.mar.13

25.mar.13

25.mar.13

25.mar.13

Ministerul Sanatatii

M.Of. 136 din 01mar-2010

Ordinul 131/2010

pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr.
326/2009 privind infiintarea comisiilor de specialitate ale
Ministerului Sanatatii si a Comisiei nationale de
transparenta

Ministerul Sanatatii

M.Of. 851 din 08dec-2009

Ordinul 1521/2009

pentru modificarea anexei nr. 2A la Ordinul ministrului
sanatatii nr. 326/2009 privind infiintarea comisiilor de
specialitate ale Ministerului Sanatatii si Comisiei nationale
de transparenta

Ministerul Sanatatii

M.Of. 766 din 10noi-2009

Ordinul 1381/2009

pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr.
326/2009 privind infiintarea comisiilor de specialitate ale
Ministerului Sanatatii si a Comisiei nationale de
transparenta

Ministerul Sanatatii

Ordinul 326/2009

privind infiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului
Sanatatii si a Comisiei nationale de transparenta

M.Of. 218 din 06apr-2009

Legislatia Uniunii Europene

21.mar.13

21.mar.13

Regulamentul 247/30ian-2006

privind masurile specifice din domeniul agriculturii in
favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Regulamentul 1405/18sep-2006

de stabilire a masurilor specifice in domeniul agriculturii in
favoarea insulelor mici din Marea Egee si de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003

Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial
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PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul
comunicaţiilor electronice
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de
televiziune
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2012 privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României la nivelul
Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației
publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile
lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011
LEGE privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecția obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor
balistice
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii
dezastrelor, semnat la Iași la 3 martie 2012
LEGE pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la 27 mai
2011, la Convenția cadru privind dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul militar, semnat la Chișinău, la 20 aprilie 2012
LEGE privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome
aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
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LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă
grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări
sociale de sănătate
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2012 privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea Legii
nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2012 privind modificarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaților și a Sentului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii
administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și unele măsuri pentru buna organizare și
desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului a creanțelor asupra Societății Comerciale AVERSA S.A. București, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organul
fiscal competent
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(1) din Legea
nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2012 privind finanțarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor
compensații financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în țară
după izbucnirea conflictului intern armat și al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
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LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2012 pentru modificarea alineatului (2) al art.2 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din
Municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere
Financiară
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperației agricole
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2012 pentru modificarea art.II alin.(2) lit.a) din Ordonanța 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 Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 , pentru
stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind
cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind
transportul maritim și pe căile navigabile interioare
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002
privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii
preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului
de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a
sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil
cultural
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LEGE privind măsurile pentru combaterea întîrzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între
profesioniști și între aceștia și autorități contractante
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