AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 29.09.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 29.09.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

29.sep.14

Ordonanta
29/2014

pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000
privind produsele agroalimentare ecologice, precum si pentru stabilirea unor masuri
in domeniul produselor agroalimentare ecologice

Guvernul

M.Of. 639
din 30-aug2014

Legislatia Uniunii Europene

29.sep.14

Regulamentul
954/04-sep2014

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 [Livarot (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
268L

Guvernul

M.Of. 195
din 27mar-2009

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
289L

Comisia Europeana

Jurnalul

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 29.09.2014:
Legislatia Romaniei

26.sep.14

Ordonanta
14/2007

pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit
legii, in proprietatea privata a statului*) - REPUBLICARE
Legislatia Uniunii Europene

30.sep.14
30.sep.14

Regulamentul
1064/30-oct2013

de stabilire a coeficientilor aplicabili cerealelor exportate sub forma de Scotch whisky
pentru perioada 2013-2014

Regulamentul

de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahar si izoglucoza realizate in

1

476/23-mai2013

Oficial
138L

afara contingentului pana la sfarsitul anului de comercializare 2013/2014

30.sep.14

Regulamentul
470/22-mai2013

de deschidere a unui contingent tarifar pentru anumite cantitati de zahar industrial
pentru anul de comercializare 2013/2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
136L

30.sep.14

Regulamentul
341/16-apr2013

privind repartizarea intre ''livrari'' si ''vanzari directe'' a cotelor nationale de lapte
stabilite pentru perioada 2012-2013 in anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al
Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
107L

privind masurile de urgenta pentru prevenirea introducerii si raspandirii in Uniune a
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) si Epitrix
tuberis (Gentner)

Comisia Europeana

30.sep.14

Decizia
2012/270/UE
/16-mai-2012

Jurnalul
Oficial
132L

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 Kenya in ceea ce priveste fileul de ton

Comisia Europeana

30.sep.14

Decizia
2011/861/UE
/19-dec-2011

Jurnalul
Oficial
338L

privind misiunea de politie a Uniunii Europene organizata in cadrul reformei
sectorului de securitate (RSS) si interfata sa cu justitia in Republica Democratica
Congo, EUPOL RD Congo

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
254L

30.sep.14

Decizia
2010/576/PE
SC/23-sep2010

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
253L

30.sep.14

Decizia
2010/573/PE
SC/27-sep2010

privind masurile restrictive impotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica
Moldova

2

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGEA de modificare şi completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din
România
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a
instrumentelor structurale
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum şi pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de actionar
al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaza Naturale"
Transgaz"-S.A.Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
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