AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 05.01.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 05.01.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

09.ian.15

Ordonanta
urgenta
90/2014

pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

09.ian.15

Ordonanta
urgenta
91/2014

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999
privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale

09.ian.15

Ordinul
2815/2014

Ordinul
191/2014

16.ian.15

21.ian.15

Ordinul
594/2014

Guvernul

M.Of. 964
din 30-dec2014

Guvernul

M.Of. 966
din 30-dec2014

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr.
2.237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a
monumentelor istorice

Ministerul Culturii

M.Of. 897
din 10-dec2014

privind modificarea si completarea Normei sanitare veterinare care stabileste
procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si
marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman, aprobata prin
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta
Alimentelor nr. 10/2008

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

M.Of. 918
din 17-dec2014

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 937
din 22-dec2014

Legislatia Uniunii Europene

1

05.ian.15

Directiva
2014/107/UE
/09-dec-2014

05.ian.15

Directiva
2014/108/UE
/12-dec-2014

de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului in
ceea ce priveste lista produselor din domeniul apararii
de modificare a anexei II la Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European si a
Consiliului prin stabilirea galeriei de avertismente ilustrate care trebuie utilizate pe
produsele din tutun

Comisia Europeana

06.ian.15

Directiva
2014/109/UE
/10-oct-2014

Jurnalul
Oficial
360L

privind mentinerea navigabilitatii aeronavelor si a produselor, reperelor si
dispozitivelor aeronautice si autorizarea intreprinderilor si a personalului cu atributii
in domeniu

Comisia Europeana

06.ian.15

Regulamentul
1321/26-nov2014

Jurnalul
Oficial
362L

privind retragerea din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referintei standardului EN
13525:2005 +A2:2009 referitor la tocatoarele de lemn, in temeiul Directivei
2006/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Comisia Europeana

08.ian.15

Decizia
2014/934/UE
/17-dec-2014

Jurnalul
Oficial
365L

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 [Garda (DOP)]

Comisia Europeana

09.ian.15

Regulamentul
1369/17-dec2014

Jurnalul
Oficial
366L

09.ian.15

Regulamentul
1374/28-nov2014

privind cerintele de raportare de statistica pentru societatile de asigurare
(BCE/2014/50)

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul
Oficial
366L

Comisia Europeana

09.ian.15

Directiva
2014/110/UE
/17-dec-2014

Jurnalul
Oficial
366L

Parlamentul
European;Consiliul

Jurnalul
Oficial

10.ian.15

Regulamentul
542/15-mai-

de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat
obligatoriu de informatii in domeniul fiscal

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
359L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
359L

de modificare a Directivei 2004/33/CE in ceea ce priveste criteriile de excludere
temporara pentru donatorii de donari de sange alogene

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 in ceea ce priveste normele
aplicabile cu privire la Curtea unica in materie de brevete si Curtea de Justitie din
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2014

Benelux

Uniunii Europene

163L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
351L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
263L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
181L

10.ian.15

Regulamentul
1215/12-dec2012

privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila
si comerciala

11.ian.15

Regulamentul
939/02-sep2014

de stabilire a certificatelor mentionate la articolele 5 si 14 din Regulamentul (UE) nr.
606/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind recunoasterea reciproca a
masurilor de protectie in materie civila

11.ian.15

Regulamentul
606/12-iun2013

privind recunoasterea reciproca a masurilor de protectie in materie civila

Jurnalul
Oficial
297L

14.ian.15

de identificare a unei tari terte pe care Comisia o considera tara terta necooperanta in
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem
comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat
si nereglementat (2014/715/UE)

Comisia Europeana

Decizia
2014/715/UE
/14-oct-2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
186L

16.ian.15

Regulamentul
703/19-iun2014

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
acibenzolar-s-metil, etoxiquin, flusilazol, izoxaflutol, molinat, propoxicarbazon,
piraflufen-etil, chinoclamina si warfarina din sau de pe anumite produse

Consiliul Uniunii
Europene

26.ian.15

Decizia
2014/930/UE
/16-dec-2014

Jurnalul
Oficial
365L

cu privire la stabilirea componentei Comitetului Regiunilor

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 05.01.2015:
Legislatia Romaniei

3

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 626
din 27-aug2014

pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrica aplicate de furnizorii de
ultima instanta clientilor casnici si asimilati clientilor casnici care nu si-au exercitat
dreptul de eligibilitate

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 488
din 01-iul2014

privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului
reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica

M.Of. 473
din 27-iun2014

01.ian.15

Ordinul
52/2014

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei
Guvernul

01.ian.15

Hotarirea
511/2014

privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru
piata reglementata de gaze naturale

M.Of. 475
din 27-iun2014

Guvernul

M.Of. 373
din 21mai-2014

01.ian.15

Memorand
um de
Intelegere
din 2014

pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar
pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 306
din 25-apr2014

pentru modificarea si completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar
pentru fondurile de pensii facultative

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 306
din 25-apr2014

pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei
Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 168
din 10mar-2014

01.ian.15

01.ian.15

01.ian.15

Regulamen
tul
14/2014

Ordinul
57/2014

Norma
7/2014

01.ian.15

Norma
8/2014

01.ian.15

Regulamen
tul 5/2014

pentru modificarea si completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei
Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

intre Natiunile Unite si Guvernul Romaniei privind desfasurarea unui program de
pregatire a personalului de securitate al Natiunilor Unite in domeniul protectiei
nemijlocite in cadrul Centrului de Excelenta pentru Protectie si Securitate al Serviciului
de Protectie si Paza, semnat la New York si la Bucuresti la 28 ianuarie 2014

4

01.ian.15

01.ian.15

01.ian.15

01.ian.15

01.ian.15

01.ian.15

01.ian.15

Ordinul
105/2013

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice
si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie
concesionar Societatea Comerciala ''Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica
Distributie Transilvania Sud'' - S.A.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 822
din 23-dec2013

Ordinul
104/2013

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice
si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie
concesionar Societatea Comerciala ''Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica
Distributie Transilvania Nord'' - S.A.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 822
din 23-dec2013

Ordinul
103/2013

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice
si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie
concesionar Societatea Comerciala E.ON Moldova Distributie - S.A.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 822
din 23-dec2013

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice
si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie
concesionar Societatea Comerciala Enel Distributie Dobrogea - S.A.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 822
din 23-dec2013

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice
si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie
concesionar Societatea Comerciala Enel Distributie Banat - S.A.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 822
din 23-dec2013

Ordinul
100/2013

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice
si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie
concesionar Societatea Comerciala Enel Distributie Muntenia - S.A.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 822
din 23-dec2013

Ordinul
98/2013

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice
si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie
concesionar Societatea Comerciala ''Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica
Distributie Muntenia Nord'' - S.A.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 822
din 23-dec2013

Ordinul
102/2013

Ordinul
101/2013
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01.ian.15

Ordinul
99/2013

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice
si a preturilor pentru energia electrica reactiva, pentru operatorul de distributie
concesionar Societatea Comerciala CEZ Distributie - S.A.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 830
din 23-dec2013

pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie
electrica

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 788
din 16-dec2013

Guvernul

M.Of. 703
din 15-noi2013

01.ian.15

Ordinul
88/2013

01.ian.15

Hotarirea
871/2013

pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Ordinul
77/2013

privind aprobarea pretului de referinta si a preturilor reglementate pentru energia
electrica, aplicabile in anul 2014 producatorilor de energie electrica si termica in
cogenerare care beneficiaza de bonus

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 664
din 30-oct2013

Ordinul
78/2013

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 664
din 30-oct2013

01.ian.15

privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinta pentru energia electrica produsa in
cogenerare de inalta eficienta si ale preturilor de referinta pentru energia termica
produsa in cogenerare, aplicabile in anul 2014

Banca Nationala a
Romaniei

01.ian.15

Regulamen
tul 3/2013

M.Of. 618
din 03-oct2013

01.ian.15

Ordinul
3/2013

Comisia de
Supraveghere a
Asigurarilor

M.Of. 41
din 18-ian2013

01.ian.15

Ordinul
22/2012

Comisia de
Supraveghere a

M.Of. 840
din 13-dec-

01.ian.15

pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.
31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a
Romaniei
pentru modificarea si completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de
raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in aplicare
prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011

pentru modificarea si completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de
raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in aplicare
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prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011

Asigurarilor

2012

pentru modificarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si
functionare in sistemul pensiilor administrate privat

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 662
din 20-sep2012

pentru modificarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si
administrare in sistemul pensiilor facultative

M.Of. 662
din 20-sep2012

01.ian.15

Norma
15/2012

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

01.ian.15

Ordinul
11/2012

pentru punerea in aplicare a Normelor privind procedura de solutionare a petitiilor
referitoare la activitatea asiguratorilor si intermediarilor in asigurari

Comisia de
Supraveghere a
Asigurarilor

M.Of. 367
din 30mai-2012

Comisia de
Supraveghere a
Asigurarilor

M.Of. 297
din 05mai-2012

01.ian.15

Ordinul
7/2012

pentru modificarea si completarea Normelor privind cerintele de informare si de
raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de
asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurarilor nr. 22/2008

Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare

01.ian.15

Regulamen
tul 2/2012

M.Of. 79
din 31-ian2012

Banca Nationala a
Romaniei

01.ian.15

Regulamen
tul
31/2011

M.Of. 67
bis din 27ian-2012

Comisia de
Supraveghere a
Asigurarilor

M.Of. 908
din 21-dec2011

01.ian.15

01.ian.15

Norma
14/2012

Ordinul
16/2011

pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei
pentru modificarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare
la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare,
aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.
22/2008
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01.ian.15

01.ian.15

01.ian.15

01.ian.15

Ordinul
14/2011

Ordinul
31/2011

Ordinul
6/2011

Norma
5/2010

Comisia de
Supraveghere a
Asigurarilor

M.Of. 858
din 06-dec2011

pentru modificarea anexei la Regulamentul privind cadrul organizat de tranzactionare
a contractelor bilaterale de energie electrica, aprobat prin Ordinul presedintelui
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 6/2011

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 498
din 13-iul2011

pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare a
contractelor bilaterale de energie electrica

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 170
din 10mar-2011

pentru modificarea si completarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare,
avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 293
din 05mai-2010

pentru modificarea si completarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare,
avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 293
din 05mai-2010

Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare

M.Of. 122
din 23-feb2010

Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare

M.Of. 54
din 25-ian2010

Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare

M.Of. 872
din 15-dec-

pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere
civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

01.ian.15

Norma
6/2010

01.ian.15

Regulamen
tul 2/2010

pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a
Valorilor Mobiliare

01.ian.15

Regulamen
tul 1/2010

pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a
Valorilor Mobiliare

01.ian.15

Regulamen
tul 7/2006

privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare*) - REPUBLICARE
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2009

pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar
pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 780
din 16-noi2009

pentru completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de
pensii facultative

M.Of. 774
din 12-noi2009

01.ian.15

Norma
20/2009

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

01.ian.15

Ordinul
11/2009

pentru punerea in aplicare a Normelor privind cuantumul si termenul de plata a taxei
de functionare datorate de asiguratori si de brokerii de asigurare

Comisia de
Supraveghere a
Asigurarilor

M.Of. 512
din 27-iul2009

pentru aprobarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare
la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare

Comisia de
Supraveghere a
Asigurarilor

M.Of. 894
din 30-dec2008

Ordinul
15/2008

pentru punerea in aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contributia
asiguratorilor la Fondul de garantare pe anul 2009

Comisia de
Supraveghere a
Asigurarilor

M.Of. 743
din 03-noi2008

Ordinul
55/2008

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 433
din 10-iun2008

01.ian.15

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 15/2004 pentru aprobarea tarifelor si indicilor
specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice
de medie si joasa tensiune

Guvernul
01.ian.15

Hotarirea
421/2008

privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile
colective din institutiile publice de asistenta sociala

M.Of. 320
din 23-apr2008

Hotarirea

pentru aprobarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si

Comisia de
Supraveghere a

M.Of. 272
din 07-apr-

01.ian.15

01.ian.15

01.ian.15

01.ian.15

Norma
19/2009

Ordinul
22/2008
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16/2008

functionare in sistemul pensiilor administrate privat

01.ian.15

Hotarirea
17/2008

pentru aprobarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si
administrare in sistemul pensiilor facultative

01.ian.15

Legea
137/2007

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind
procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat

01.ian.15

Hotarirea
32/2007

01.ian.15

Ordonanta
urgenta
117/2006

pentru aprobarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de
pensii administrate privat si administratorii acestora

2008

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 272
din 07-apr2008

Parlamentul

M.Of. 354
din 24mai-2007

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 288
din 02mai-2007

Guvernul

M.Of. 1042
din 28-dec2006

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 784
din 15-sep2006

Guvernul

M.Of. 125
din 09-feb2006

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in

M.Of. 671
din 27-iul2005

privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat

Hotarirea
20/2006

pentru aprobarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de
pensii facultative

01.ian.15

Hotarirea
141/2006

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare, aprobat prin Hotararea Guvernului
nr. 401/2005 privind infiintarea Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare prin
reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilitatii

01.ian.15

Ordinul
35/2005

pentru aprobarea Procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive si modul de
plata a acesteia

01.ian.15

Sistemului de Pensii
Private
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Domeniul Energiei

01.ian.15

01.ian.15

01.ian.15

01.ian.15

Ordinul
275/2005

Hotarirea
401/2005

Ordinul
15/2004

Ordinul
923/2002

pentru aprobarea Reglementarii tehnice ''Normativ pentru proiectarea structurilor de
fundare directa'', indicativ NP 112-04

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 451
din 27mai-2005

Guvernul

M.Of. 409
din 16mai-2005

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 659
din 22-iul2004

Ministerul Lucrarilor
Publice
Transporturilor si
Locuintei

M.Of. 591
din 09-aug2002

privind infiintarea Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare prin reorganizarea
Colegiului Consultativ al Contabilitatii

pentru aprobarea tarifelor si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de
racordare a utilizatorilor la retelele electrice de medie si joasa tensiune

pentru aprobarea modelului si continutului certificatului de ambarcatiune de agrement
Legislatia Uniunii Europene
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind mentinerea navigabilitatii
aeronavelor si a produselor, reperelor si dispozitivelor aeronautice si autorizarea
intreprinderilor si a personalului cu atributii in domeniu

Comisia Europeana

06.ian.15

Regulamentul
593/05-iul2012

Jurnalul
Oficial
176L

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind mentinerea navigabilitatii
aeronavelor si a produselor, reperelor si dispozitivelor aeronautice si autorizarea
intreprinderilor si a personalului cu atributii in domeniu

Comisia Europeana

06.ian.15

Regulamentul
1149/21-oct2011

Jurnalul
Oficial
298L

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind mentinerea navigabilitatii
aeronavelor si a produselor, reperelor si dispozitivelor aeronautice si autorizarea
intreprinderilor si a personalului cu atributii in domeniu

Comisia Europeana

06.ian.15

Regulamentul
962/26-oct2010

Jurnalul
Oficial
281L

11

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind mentinerea navigabilitatii
aeronavelor si a produselor, reperelor si dispozitivelor aeronautice si autorizarea
intreprinderilor si a personalului cu atributii in domeniu

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 40L

06.ian.15

Regulamentul
127/05-feb2010

06.ian.15

Regulamentul
1056/27-oct2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind mentinerea navigabilitatii
aeronavelor si a produselor, reperelor si dispozitivelor aeronautice si autorizarea
intreprinderilor si a personalului cu atributii in domeniu

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
283L

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind mentinerea navigabilitatii
aeronavelor si a produselor, reperelor si dispozitivelor aeronautice si autorizarea
intreprinderilor si a personalului cu atributii in domeniu

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial 94L

06.ian.15

Regulamentul
376/30-mar2007

privind mentinerea navigabilitatii aeronavelor si a produselor, reperelor si
dispozitivelor aeronautice si autorizarea intreprinderilor si a personalului cu atributii
in domeniu

Comisia
Comunitatilor
Europene

06.ian.15

Regulamentul
2042/20-nov2003

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
314L

09.ian.15

Regulamentul
1191/20-nov2013

de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr.
1067/2008, (CE) nr. 1964/2006, de la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr.
480/2012, de la Regulamentele (CE) nr. 828/2009, (CE) nr. 1918/2006 si (CE) nr.
341/2007 cu privire la datele de depunere a cererilor si de eliberare a licentelor de
import in 2014 in cadrul contingentelor tarifare privind cerealele, orezul, zaharul,
uleiul de masline si usturoiul, de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 951/2006, (CE)
nr. 1518/2003, (CE) nr. 382/2008, (UE) nr. 1178/2010 si (UE) nr. 90/2011 cu privire la
datele de eliberare a licentelor de export in 2014 in sectorul zaharului si al izoglucozei
peste cota, al carnii de porc, al carnii de vita si de manzat, al oualor si al carnii de
pasare si de derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 privind perioada de
examinare a ofertelor pentru achizitionarea graului comun la pret fix in cadrul
interventiei publice

Consiliul Uniunii
Europene

10.ian.15

Regulamentul
44/22-dec2000

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila
si comerciala
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31.ian.15

Decizia
2013/38/UE/
18-ian-2013

31.ian.15

Decizia
2011/72/PES
C/31-ian2011

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 18L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 28L

de autorizare a prelungirii de catre statele membre a autorizatiilor provizorii acordate
pentru noile substante active emamectin si maltodextrina

privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in
vedere situatia din Tunisia

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor
LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, si
Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010
LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea Europeană şi Statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe
de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de
administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital
LEGE pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2014 privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(4) din Ordonanţa
Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de ridicat şi a
aparatelor consumatoare de combustibil
LEGE privind securitatea cibernetică
LEGE pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie
2013
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LEGE pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
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