AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 02.11.2015.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 02.11.2015:
DATA

ACT NORMATIV

02.nov.15

Legea 247/2015

02.nov.15

Legea 233/2015

02.nov.15

Legea 250/2015

DENUMIRE
Legislatia Romaniei
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului
prevazut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor
de publicitate
privind ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea
conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai
2015
privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei

02.nov.15

Legea 249/2015

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

15.nov.15
19.nov.15

Protocol Aditional
din 2006
Hotarirea 816/2015

28.nov.15

Ordinul 5442/2015

02.nov.15

Orientarea BCE/2015/
27/27-aug-2015

la conventiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv aditional
(Protocolul III)
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si
functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea anexei nr. 2
la Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor
Publice
privind modificarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare
continua si a programelor de formare oferite de acestia, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei,
cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.564/2011
Legislatia Uniunii Europene
de modificare a Orientarii (UE) 2015/510 a Bancii Centrale Europene privind punerea in aplicare a
cadrului de politica monetara din Eurosistem ((UE) 2015/1938)

02.nov.15

Regulamentul 1832/
12-oct-2015

03.nov.15

Regulamentul 1840/
07-oct-2015

03.nov.15

Regulamentul 1491/
03-sep-2015

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste utilizarea de eritritol (E 968) ca potentiator de arome in bauturile
aromatizate cu valoare energetica redusa sau fara adaos de zahar
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Istarski prsut/Istrski prsut (DOP)]
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 in ceea ce priveste substanta ''virginiamicina''
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EMITENT

PUBLICATIE

Parlamentul

M.Of. 808 din 30oct-2015

Parlamentul

M.Of. 808 din 30oct-2015

Parlamentul

M.Of. 808 din 30oct-2015
M.Of. 809 din 30oct-2015
M.Of. 174 din 13mar-2015
M.Of. 780 din 20oct-2015

Parlamentul
Foruri Internationale
Guvernul

Ministerul Educatiei si
Cercetarii Stiintifice

M.Of. 807 din 29oct-2015

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene
Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
282L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
267L
Jurnalul Oficial
231L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
266L

03.nov.15

Regulamentul 1492/
03-sep-2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 in ceea ce priveste substanta ''tilvalosin''

05.nov.15

Regulamentul 1843/
06-oct-2015

07.nov.15

Regulamentul 603/
13-apr-2015

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European
Comisia Europeana

09.nov.15

Regulamentul 1864/
06-oct-2015

privind adoptarea procedurilor Uniunii in domeniul politicii comerciale comune in vederea asigurarii
exercitarii de catre Uniune a drepturilor care ii sunt conferite de normele comertului international,
in special de cele instituite sub egida Organizatiei Mondiale a Comertului
de modificare a anexelor II, III si V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru acidul 2-naftiloxiacetic, acetoclor,
cloropicrina, diflufenican, flurprimidol, flutolanil si spinosad din sau de pe anumite produse
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate (Pafitiko Loukaniko) (IGP)]

09.nov.15

Regulamentul 1865/
07-oct-2015

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Cipolla bianca di Margherita (IGP)]

Comisia Europeana

09.nov.15

Regulamentul
1866/13-oct-2015

Comisia Europeana

09.nov.15

Regulamentul 1556/
11-iun-2015

10.nov.15

Regulamentul 1885/
20-oct-2015

10.nov.15

Regulamentul 1886/
20-oct-2015

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European si
al Consiliului in ceea ce priveste registrul colectiilor, monitorizarea respectarii normelor de catre
utilizatori si cele mai bune practici
de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in
ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru tratamentul tranzitoriu al expunerilor
din titluri de capital conform abordarii IRB
de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce priveste
prelungirea perioadelor de aprobare a substantelor active 2,4-D, acibenzolar-s-metil, amitrol,
bentazon, cihalofop-butil, diquat, esfenvalerat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupirsulfuronmetil), glifosat, iprovalicarb, izoproturon, lambda-cihalotrin, metalaxil-M, metsulfuron-metil,
picolinafen, prosulfuron, pimetrozin, piraflufen-etil, tiabendazol, tifensulfuron-metil si triasulfuron
de refuzare a autorizarii anumitor mentiuni de sanatate asociate alimentelor, care se refera la
dezvoltarea si la sanatatea copiilor

11.nov.15

Regulamentul 1897/
21-oct-2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2056/2001 in ceea ce priveste obligatia de debarcare

Comisia Europeana

11.nov.15

Regulamentul 1898/
21-oct-2015

de refuzare a autorizarii unei mentiuni de sanatate asociate alimentelor, alta decat cele care se
refera la reducerea riscului de imbolnavire si la dezvoltarea si la sanatatea copiilor

Comisia Europeana

12.nov.15

Regulamentul 1905/
22-oct-2015

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste testarea dioxinei in uleiuri, grasimi si produse derivate

Comisia Europeana

13.nov.15

Decizia 1918/
22-oct-2015

Comisia Europeana

15.nov.15

Regulamentul 1018/
29-iun-2015

de instituire a sistemului de asistenta si cooperare administrativa (''sistemul ACA'') in conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind controalele
oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru
animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor
de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviatie civila care trebuie raportate in mod
obligatoriu in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European si al
Consiliului
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Comisia Europeana

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
231L
Jurnalul Oficial
272L
Jurnalul Oficial
100L
Jurnalul Oficial
275L
Jurnalul Oficial
275L
Jurnalul Oficial
275L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
244L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
276L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
276L
Jurnalul Oficial
277L
Jurnalul Oficial
277L
Jurnalul Oficial
278L
Jurnalul Oficial
280L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
163L

15.nov.15

Regulamentul 376/
03-apr-2014

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial
122L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
282L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
282L

Regulamentul 1939/
09-oct-2015

privind raportarea, analiza si actiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviatie civila, de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European si al Consiliului si de
abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului, si a Regulamentelor (CE)
nr. 1321/2007 si (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei
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 [Huile d'olive de
Nice (DOP)]
privind sistemele aplicabile pentru evaluarea si verificarea constantei performantei pentru
conductele de ventilatie si tevile de ventilare a aerului in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Latvijas lielie pelekie zirni (DOP)]

17.nov.15

Regulamentul 1931/
23-oct-2015

17.nov.15

Decizia 1936/
08-iul-2015

18.nov.15

Comisia Europeana

18.nov.15

Regulamentul 1940/
28-oct-2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 in ceea ce priveste nivelurile maxime de scleroti
ai ergotului in anumite cereale neprelucrate si dispozitiile referitoare la monitorizare si rapoarte

Comisia Europeana

26.nov.15

Regulamentul 761/
17-dec-2014

de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la
anumite standarde tehnice de reglementare referitoare la participatiile importante

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
283L
Jurnalul Oficial
283L
Jurnalul Oficial
120L
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ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPAND CU 02.11.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

02.nov.15

Acord din 2010

Legislatia Romaniei
intre Romania si Organizatia Europeana pentru Cercetari Nucleare (CERN) privind statutul de
candidat la aderarea la CERN
Legislatia Uniunii Europene
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3286/94 privind adoptarea procedurilor comunitare in
domeniul politicii comerciale comune in vederea asigurarii exercitarii de catre Comunitate a
drepturilor care ii sunt conferite de normele comertului international, in special de cele instituite
sub egida Organizatiei Mondiale a Comertului
privind adoptarea procedurilor comunitare in domeniul politicii comerciale comune in vederea
asigurarii exercitarii de catre Comunitate a drepturilor care ii sunt conferite de normele comertului
international, in special de cele instituite sub egida Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC)
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3286/94 privind adoptarea procedurilor comunitare in
domeniul politicii comerciale comune in vederea asigurarii exercitarii de catre Comunitate a
drepturilor care ii sunt conferite de normele comertului international, in special de cele instituite
sub egida Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC)
de stabilire a normelor de aplicare pentru diseminarea catre partile interesate a informatiilor
referitoare la evenimentele din aviatia civila mentionate la articolul 7 alineatul (2) din Directiva
2003/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului
de stabilire a unor reguli de punere in aplicare pentru inregistrarea, intr-un fisier centralizat, a
informatiilor privind evenimentele in aviatia civila schimbate in conformitate cu Directiva
2003/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului
privind raportarea evenimentelor in aviatia civila

EMITENT

PUBLICATIE

Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului
si Sportului

M.Of. 728 din 12noi-2010

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
40L

Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial
295L

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial
294L

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene
Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial
Jurnalul Oficial
307L

05.nov.15

Regulamentul 125/
12-feb-2008

05.nov.15

Regulamentul 3286/
22-dec-1994

05.nov.15

Regulamentul 356/
20-feb-1995

15.nov.15

Regulamentul 1330/
24-sep-2007

15.nov.15

Regulamentul 1321/
12-nov-2007

15.nov.15

Directiva 2003/42/CE/
13-iun-2003

21.nov.15

Decizia
2013/233/PESC/
22-mai-2013
Regulamentul 1826/
15-sep-1969

privind Misiunea de asistenta a Uniunii Europene pentru gestionarea integrata a frontierelor in Libia
(EUBAM Libya)
de stabilire a formatului permiselor de libera trecere eliberate membrilor si agentilor institutiilor

Consiliul Comunitatilor
Europene

Decizia 2008/866/CE/
12-nov-2008

privind masurile de urgenta de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluste bivalve
destinate consumului uman

Consiliul Comunitatilor
Europene

25.nov.15
30.nov.15
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Jurnalul Oficial
138L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare

LEGE privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
LEGE privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile publice
LEGE pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internationale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte
LEGE pentru modificarea art.7 alin.(5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
LEGE pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de război
LEGE privind modificarea alin.(5) al art.529 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă
socială, precum şi pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr.68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor
structurale
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
LEGE pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău, la 7 octombrie 2015
LEGE privind statutul rezerviştilor voluntari
LEGE pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă
LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
LEGE privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
LEGE pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân
LEGE privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului
LEGE pentru instituirea Zilei limbii maghiare
LEGE privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern
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LEGE pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
LEGE pentru modificarea Legii apiculturii nr.383/2013
LEGE pentru modificarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării "
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie
2015
LEGE pentru modificarea Legii nr.37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole
LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei
LEGE privind contribuţia României la finanţarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust
LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă
şi a profesiei de asitent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti , Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014
LEGE pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25
februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat din 01-04 iunie 2004
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