AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 28.07.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 21.07.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Ministerul Mediului
si Schimbarilor
Climatice

M.Of. 539
din 21-iul2014

Parlamentul

M.Of. 536
din 18-iul2014

Parlamentul

M.Of. 536
din 18-iul2014

M.Of. 536
din 18-iul2014

Legislatia Romaniei
Ordinul
919/2014

privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului Rezervatiei Naturale
Muzeul Trovantilor

21.iul.14

Legea
114/2014

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2013 privind
reglementarea situatiei juridice a unui imobil si modificarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002
privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol,
proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a
statului, aflate in administrarea Regiei Autonome ''Administratia Patrimoniului
Protocolului de Stat''

21.iul.14

Legea
115/2014

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2013 pentru
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul
strainilor in Romania

21.iul.14

Legea
116/2014

pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2013 privind
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea
Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ''Gheorghe Ionescu-Sisesti'' - Statiunea de
Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila in domeniul public al judetului Braila si
administrarea Consiliului Judetean Braila

Parlamentul

23.iul.14

Ordinul
1420/2014

pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea
carnetelor TIR

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

21.iul.14
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M.Of. 508
din 08-iul-

2014
Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 459
din 24-iun2014

privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania

Parlamentul

M.Of. 469
din 26-iun2014

Ordinul
839/2014

pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 394
din 28mai-2014

28.iul.14

Ordinul
1210/2014

pentru modificarea anexei nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare
pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru
atestatul de clasificator si pentru autorizatia de clasificare si a modelelor rapoartelor
de clasificare si registrului agentiilor de clasificare

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 551
din 25-iul2014

30.iul.14

Ordinul
1421/2014

privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit
comunitar/comun

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 529
din 16-iul2014

24.iul.14

26.iul.14

27.iul.14

Ordinul
799/2014

Legea
78/2014

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind reabilitarea utilitara si
functionala a acoperisurilor la cladirile existente, indicativ GP 122-2014''

Legislatia Uniunii Europene

21.iul.14

Regulamentul
723/23-iun2014

de aprobare a unei modificari minore a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice
protejate [Nieheimer Kase (IGP)]

21.iul.14

Directiva
2014/84/UE/
30-iun-2014

de modificare a apendicelui A din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului
European si a Consiliului privind siguranta jucariilor, in ceea ce priveste nichelul
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
192L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
192L

21.iul.14

Decizia
2014/415/UE
/24-iun-2014

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
192L

22.iul.14

Regulamentul
729/24-iun2014

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
194L

privind valorile nominale si specificatiile tehnice ale monedelor euro ce urmeaza sa
intre in circulatie

22.iul.14

Directiva
2014/85/UE/
01-iul-2014

de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului
privind permisele de conducere

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
194L

de stabilire a unor masuri privind anumite citrice originare din Africa de Sud, pentru a
preveni introducerea si raspandirea in Uniune a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van
der Aa

Comisia Europeana

24.iul.14

Decizia
2014/422/UE
/02-iul-2014

Jurnalul
Oficial
196L

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 640/2009 de implementare a Directivei
2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele de
proiectare ecologica pentru motoarele electrice

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 2L

27.iul.14

Regulamentul
4/06-ian2014

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 [Limone di Rocca Imperiale (IGP)]

Comisia Europeana

28.iul.14

Regulamentul
738/03-iul2014

Jurnalul
Oficial
199L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
202L

30.iul.14

Regulamentul
737/24-iun2014

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 2fenil-fenol, clormequat, ciflu-fenamid, ciflutrin, dicamba, fluopicolid, flutriafol, fosetil,
indoxacarb, isoprotiolan, mandipropamid, metaldehida, metconazol, fosmet,
picloram, propizamida, piriproxifen, saflufenacil, spinosad si trifloxistrobin din sau de
pe anumite produse

Comisia Europeana

30.iul.14

Regulamentul
743/09-iul2014

de inlocuire a anexei VII la Regulamentul (UE) nr. 601/2012 in ceea ce priveste
frecventele minime ale analizelor

Jurnalul
Oficial
201L

privind modalitatile de punere in aplicare de catre Uniune a clauzei de solidaritate
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30.iul.14

Regulamentul
744/09-iul2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
201L

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

30.iul.14

Directiva
2014/88/UE/
09-iul-2014

de modificare a Directivei 2004/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu
privire la indicatorii de siguranta comuni si la metodele comune de calcul al costurilor
accidentelor

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
201L

31.iul.14

Regulamentul
749/30-iun2014

privind structura, formatul, procedurile de transmitere si revizuirea informatiilor
raportate de statele membre in temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
203L

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 455
din 24-iul2013

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 548
din 06-aug2009

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 827
din 10-dec2012

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 21.07.2014:
Legislatia Romaniei
21.iul.14
Ordinul
1013/2013

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor
economici

Ordinul
1991/2009

pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea
carnetelor TIR

25.iul.14

Ordinul
271/1645/
2012

pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor si al ministrului
finantelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru
planificarea strategica si financiara, gestionarea, implementarea si auditarea utilizarii
asistentei financiare acordate Romaniei prin intermediul Fondului pentru Frontierele
Externe din cadrul Programului general ''Solidaritatea si gestionarea fluxurilor
migratorii''

25.iul.14

Ordinul
42/259/20

pentru abrogarea alin. (6) al art. 3 din Ordinul ministrului administratiei si internelor si
al ministrului finantelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general
pentru planificarea strategica si financiara, gestionarea, implementarea si auditarea

23.iul.14
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Ministerul Finantelor
Publice
Ministerul
Administratiei si

M.Of. 136
din 28-feb-

12

25.iul.14

Ordinul
276/3010/
2011

utilizarii asistentei financiare acordate Romaniei prin intermediul Fondului pentru
Frontierele Externe din cadrul Programului general ''Solidaritatea si gestionarea
fluxurilor migratorii''

privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategica si financiara,
gestionarea, implementarea si auditarea utilizarii asistentei financiare acordate
Romaniei prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului
general ''Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii''

Internelor

2012

Ministerul Finantelor
Publice
Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 4 din
04-ian2012

Ministerul Finantelor
Publice
Parlamentul

M.Of. 276
din 25-apr2007

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale nr. 457/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de
porci

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 554
din 22-iul2008
M.Of. 720
din 23-aug2006

26.iul.14

Legea
195/2001

a voluntariatului *) - Republicare

27.iul.14

Ordinul
460/2008

27.iul.14

Ordinul
561/2006

privind modificarea si completarea anexei ''Norme tehnice de clasificare a carcaselor
de porci'' la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 457/2004

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

27.iul.14

Ordinul
683/2005

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.
457/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 719
din 09-aug2005

27.iul.14

Ordinul
457/2004

pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 564
din 25-iun2004

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 892
din 21-dec2009

30.iul.14

Ordinul
3000/2009

privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit
comunitar/comun
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Legislatia Uniunii Europene

22.iul.14

Regulamentul
566/18-iun2012

22.iul.14

Regulamentul
975/03-mai1998

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 975/98 privind valorile nominale si
specificatiile tehnice ale monedelor euro ce urmeaza sa intre in circulatie

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
169L

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

privind valorile nominale si specificatiile tehnice ale monedelor euro ce urmeaza sa
intre in circulatie

Regulamentul
423/22-feb1999

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 975/98 privind valorile nominale si
specificatiile tehnice ale monedelor euro care urmeaza sa fie puse in circulatie
Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 40L

23.iul.14

Regulamentul
125/10-feb2014

privind punerea in aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.
2580/2001 privind masuri restrictive specifice indreptate impotriva anumitor
persoane si entitati in vederea combaterii terorismului si de abrogare a
Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 714/2013
de actualizare si de modificare a listei persoanelor, grupurilor si entitatilor care intra
sub incidenta articolelor 2, 3 si 4 din Pozitia comuna 2001/931/PESC privind aplicarea
de masuri specifice pentru combaterea terorismului si de abrogare a Deciziei
2013/395/PESC

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 40L

23.iul.14

Decizia
2014/72/PES
C/10-feb2014

Comisia Europeana

24.iul.14

Decizia
2013/754/UE
/11-dec-2013

privind masurile de prevenire a introducerii si a raspandirii in Uniune a Guignardia
citricarpa Kiely (toate susele patogene la Citrus), in ceea ce priveste Africa de Sud

Jurnalul
Oficial
334L

Comisia Europeana

31.iul.14

Decizia
2014/417/UE
/27-iun-2014

Jurnalul
Oficial
192L

22.iul.14

privind anumite masuri de protectie provizorii cu privire la pesta porcina africana in
Letonia
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 45L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
211L

31.iul.14

Regulamentul
756/06-aug2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 657/2008 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de
ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor
din institutiile scolare
de autorizare a statelor membre sa prelungeasca autorizatiile provizorii acordate
pentru noile substante active bixafen, Candida oleophila tulpina O, fluopiram,
halosulfuron, iodura de potasiu, tiocianat de potasiu si spirotetramat

Comisia Europeana

31.iul.14

Decizia
2012/363/UE
/04-iul-2012

Jurnalul
Oficial
176L

31.iul.14

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'')

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
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