AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 16.06.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 16.06.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei
privind un sistem de certificare a entitatilor responsabile cu intretinerea vehiculelor
feroviare altele decat vagoanele de marfa

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 341
din 19mai-2015

Ordinul
821/2015

privind aprobarea reglementarii tehnice ''Procedura pentru inspectia tehnica a
echipamentelor pentru punerea in opera a mixturilor asfaltice la lucrari de drumuri si
aeroporturi'', indicativ PCC 022 - 2015

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 341
din 19mai-2015

Ordinul
639/2015

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului nr. 920/2003 pentru aprobarea Regulamentului de navigatie pe lacul
Snagov

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 342
din 19mai-2015

18.iun.15
Ordinul
635/2015

18.iun.15

18.iun.15

Ordinul
841/2015

privind aprobarea modelului, continutului si a normelor tehnice de utilizare si
completare a formularelor specifice destinate utilizarii in activitatea vamala

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 390
din 04-iun2015

Ordinul
615/2015

privind aprobarea Procedurii pentru obtinerea permisului de mecanic de locomotiva,
Cerintelor privind procedurile de eliberare si actualizare a certificatului si Cerintelor si
procedurii de recunoastere a persoanelor si organismelor

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 346
din 20mai-2015

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 354
din 22mai-2015

19.iun.15

19.iun.15

21.iun.15
Ordinul
648/2015

privind autorizarea punerii in functiune a subsistemelor structurale si vehiculelor
componente ale sistemului feroviar din Romania
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Ordinul
774/2015

privind aprobarea reglementarii tehnice ''Specificatie tehnica privind cerintele tehnice
specifice pentru echiparea cailor de trafic rutier cu dispozitive de reducere a
zgomotului'', indicativ ST 052-2014

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

Ordinul
187/2015

privind efectuarea formalitatilor de sosire/plecare in/din porturile romanesti a
navelor de navigatie interioara

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 194
din 24mar-2015

Ordinul

pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garantie
izolata, utilizarii garantiei globale si a dispensei de garantie in cadrul regimului de
tranzit comunitar/comun

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 401
din 08-iun2015

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind proiectarea si executia
consolidarii structurilor in cadre din beton armat cu pereti turnati in situ indicativ GP
079-2014

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 356
din 25mai-2015

Ordinul
819/2015

privind aprobarea reglementarii tehnice ''Indrumar privind mentenanta
echipamentelor tehnologice aflate in exploatare, pentru asigurarea calitatii lucrarilor
de constructii'', indicativ NE 003-2015

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 363
din 26mai-2015

Ordinul
707/2015

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de
Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 422
din 15-iun2015

privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali

Autoritatea
Nationala pentru
Administrare si
Reglementare in
Comunicatii

M.Of. 146
din 27-feb2015

21.iun.15

22.iun.15

23.iun.15 1111/2015

24.iun.15
Ordinul
775/2015

25.iun.15

25.iun.15

27.iun.15
Decizia
158/2015

Legislatia Uniunii Europene
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M.Of. 354
din 22mai-2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
129L

Comisia Europeana

Regulamentul
908/11-iun2015

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 in ceea ce priveste rubrica
referitoare la Canada din lista tarilor terte, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor
din care anumite produse obtinute de la pasari de curte pot fi importate in Uniune
sau pot tranzita Uniunea in contextul riscului de gripa aviara inalt patogena

Jurnalul
Oficial
148L

Comisia Europeana

16.iun.15

Regulamentul
816/22-mai2015

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 [Canard a foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers,
Landes, Perigord, Quercy) (IGP)]

Jurnalul
Oficial
129L

16.iun.15

Regulamentul
429/13-mar2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
70L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
29L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 3L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
239L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
239L

16.iun.15

16.iun.15

16.iun.15

16.iun.15

16.iun.15

16.iun.15

Regulamentul
815/19-mai2015

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

de stabilire a modalitatilor de urmat in ceea ce priveste aplicarea tarifarii pentru
costul efectelor produse de zgomot

Regulamentul
171/04-feb2015

privind anumite aspecte din cadrul procedurii de acordare de licente intreprinderilor
feroviare

Regulamentul
10/06-ian2015

privind criteriile aplicabile solicitantilor de capacitati de infrastructura feroviara si de
abrogare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 870/2014

Regulamentul
869/11-aug2014
Regulamentul
870/11-aug2014

privind noi servicii feroviare pentru calatori

privind criteriile aplicabile solicitantilor de capacitati de infrastructura feroviara
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17.iun.15

Regulamentul
822/11-mai2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
130L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
130L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
130L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
363L

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

Regulamentul
823/11-mai2015

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

17.iun.15

Regulamentul
824/27-mai2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 900/2008 de stabilire a metodelor de analiza
si a altor dispozitii tehnice necesare pentru punerea in aplicare a regimului de import
al anumitor marfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole

18.iun.15

Regulamentul
1342/17-dec2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European si al
Consiliului privind poluantii organici persistenti in ceea ce priveste anexele IV si V
Comisia Europeana

Regulamentul
2/30-sep2014

de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru
prezentarea informatiilor pe care agentiile de rating de credit trebuie sa le transmita
registrului central creat de Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete

Jurnalul
Oficial 2L

Comisia Europeana

22.iun.15

Regulamentul
850/30-ian2015

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului cu
privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerintele de fonduri proprii in
cazul institutiilor

Jurnalul
Oficial
135L

23.iun.15

Regulamentul
858/29-mai2015

de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini aferent unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Uva de mesa embolsada del Vinalopo (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
136L

24.iun.15

Regulamentul
861/03-iun2015

privind autorizarea substantelor iodura de potasiu, iodat de calciu anhidru si iodat de
calciu anhidru granulat invelit ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de
animale

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

17.iun.15

21.iun.15
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137L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
137L

Comisia Europeana

Regulamentul
845/27-mai2015

de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru
azoxistrobin, clorantraniliprol, ciantraniliprol, dicamba, difenoconazol, fenpiroximat,
fludioxonil, glufosinat de amoniu, imazapic, imazapir, indoxacarb, izoxaflutol,
mandipropamid, pentiopirad, propiconazol, pirimetanil, spirotetramat si trinexapac
din sau de pe anumite produse

Jurnalul
Oficial
138L

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 340/2008 al Comisiei privind redeventele si
drepturile platite Agentiei Europene pentru Produse Chimice in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Comisia Europeana

Regulamentul
864/04-iun2015

Jurnalul
Oficial
139L

Comisia Europeana

Regulamentul
846/28-mai2015

de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru
acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimat, clofentezin, etefon, etirimol,
fluopicolid, imazapic, propamocarb, piraclostrobin si tau-fluvalinat din sau de pe
anumite produse

Jurnalul
Oficial
140L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
141L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
132L

Directiva
863/31-mar2015

de modificare a anexei II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste lista substantelor restrictionate

24.iun.15

25.iun.15

24.iun.15

25.iun.15

25.iun.15

Directiva
849/20-mai2015

28.iun.15

Regulamentul
831/28-mai2015

privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii
terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului
European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

de actualizare a listei partilor scutite de taxa antidumping extinsa asupra anumitor
componente pentru biciclete originare din Republica Populara Chineza in temeiul
Regulamentului (CE) nr. 88/97, ca urmare a examinarii initiate in conformitate cu
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Comunicarea 2014/C 299/08 a Comisiei

30.iun.15

Regulamentul
340/20-feb2015

de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la licentele
si certificatele controlorilor de trafic aerian in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului, de modificare a Regulamentului
de punere in aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei si de abrogare a Regulamentului
(UE) nr. 805/2011 al Comisiei

30.iun.15

Regulamentul
884/08-iun2015

de stabilire a specificatiilor tehnice si a procedurilor necesare pentru sistemul de
interconectare a registrelor instituit prin Directiva 2009/101/CE a Parlamentului
European si a Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
144L

privind recunoasterea schemei ''Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops
Limited'' in vederea stabilirii conformitatii cu criteriile de durabilitate in temeiul
Directivelor 98/70/CE si 2009/28/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de
abrogare a Deciziei de punere in aplicare 2012/427/UE a Comisiei

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
144L

30.iun.15

Decizia
887/09-iun2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
63L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPAND CU 16.06.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei
Ordinul
1545/2008

pentru aprobarea Normelor privind autorizarea punerii in functiune a subsistemelor
structurale componente ale sistemului de transport feroviar conventional din
Romania

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 4 din
05-ian2009

Ordinul
496/2012

privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului
nr. 2.473/2006 privind efectuarea formalitatilor de sosire/plecare in/din porturile
romanesti a navelor de navigatie interioara

Ministerul
Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 376
din 05-iun2012

21.iun.15

22.iun.15
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Ordinul
2473/2006

privind efectuarea formalitatilor de sosire/plecare in/din porturile romanesti a
navelor de navigatie interioara

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

Ordinul
3001/2009

pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garantie
izolata, utilizarii garantiei globale si a dispensei de garantie in cadrul regimului de
tranzit comunitar/comun

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 892
din 21-dec2009

Ordinul
305/2003

pentru aprobarea Reglementarii tehnice ''Ghid privind proiectarea si executia
consolidarii structurilor in cadre din beton armat cu pereti turnati in situ'', indicativ
G.P. 079-03

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 670
din 23-sep2003

Decizia
77/2009

privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de
comunicatii electronice destinate publicului

Autoritatea
Nationala pentru
Comunicatii

M.Of. 88
din 13-feb2009

Ministerul Economiei

M.Of. 904
din 12-dec2014

22.iun.15

23.iun.15

24.iun.15

27.iun.15

30.iun.15
Ordinul
1228/2014

privind aprobarea instituirii schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din
Programul de promovare a exportului, in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015

M.Of. 93
din 06-feb2007

Legislatia Uniunii Europene

17.iun.15

17.iun.15

Directiva
91/440/CEE/2
9-iul-1991

Directiva
95/18/CE/19iun-1995

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

privind dezvoltarea cailor ferate comunitare

privind acordarea de licente intreprinderilor feroviare
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17.iun.15

Directiva
2001/14/CE/
26-feb-2001

privind alocarea capacitatilor de infrastructura feroviara, tarifarea utilizarii
infrastructurii feroviare si certificarea in materie de siguranta

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
183L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 45L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
172L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 86L

Decizia
2014/386/PE
SC/23-iun2014

privind masuri restrictive ca raspuns la anexarea ilegala a Crimeei si Sevastopolului

Decizia
2014/88/UE/
13-feb-2014

de suspendare temporara a importurilor din Bangladesh de produse alimentare care
contin sau constau in frunze de betel (''Piper betle'')

30.iun.15

Regulamentul
600/24-iun2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 in ceea ce priveste efectuarea
analizelor izotopice asupra produselor vinicole in Croatia in timpul perioadei de
tranzitie

30.iun.15

Regulamentul
286/22-mar2013

privind masurile tranzitorii care trebuie adoptate in ceea ce priveste schimburile
comerciale cu produse agricole cu ocazia aderarii Croatiei

30.iun.15

Regulamentul
805/10-aug2011

de stabilire a normelor detaliate privind licentele controlorilor de trafic aerian si
anumite certificate in temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
206L

30.iun.15

Decizia
2012/427/UE
/24-iul-2012

privind recunoasterea schemei ''Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops
Limited'' in vederea stabilirii conformitatii cu criteriile de durabilitate in temeiul
Directivelor 98/70/CE si 2009/28/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
198L

30.iun.15

Directiva
2010/23/UE/
16-mar-2010

de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adaugata, cu privire la aplicarea optionala si temporara a mecanismului de taxare
inversa pentru prestarea anumitor servicii care prezinta risc de frauda

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 72L

23.iun.15

30.iun.15
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PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare

LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea Legii nr.136/1995
privind asigurările şi reasigurările în România
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996
LEGE privind insolventa persoanelor fizice
LEGE pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu
profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
agriculturii
LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
LEGEA -Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
LEGE pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2014 pentru modificarea alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate
din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2005
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România
LEGE privind declararea satului Bicaciu, judetul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste
LEGE privind modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Cetăţenie
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
LEGE privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a
dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Bethlehem, la 24
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decembrie 2013
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2007 privind
Gruparea europeană de cooperare teritorială
LEGE privind standardizarea naţională
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă
LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
LEGE pentru modificarea art.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii
LEGE privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10
decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi
financiară în baza unui ajutor financiar nerembursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti
la 27 aprilie 2010
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor
LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat de România la Varşovia, la 25 noiembrie 2014, privind modificarea Convenţiei privind organizarea şi
activitatea Bancii Internationale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18
decembrie 1990) şi a Statutului Băncii Internaţionale de Cooperare Economică ( cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23
noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990), semnate la Moscova, la 22 octombrie 1963
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