AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 02.03.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 02.03.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

03.mar.15

Ordinul
505/2014

07.mar.15

Ordinul
2597/2014

18.mar.15

Hotarirea
57/2015

18.mar.15

Legea
167/2014

privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre prestatorii de servicii de
plata care desfasoara operatiuni de plata prin intermediul ATM-urilor

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 800
din 03-noi2014

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind proiectarea geotehnica'',
indicativ GP 129-2014

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 95
din 05-feb2015

Guvernul

M.Of. 119
din 16-feb2015

Parlamentul

M.Of. 922
din 18-dec2014

privind compatibilitatea electromagnetica

privind exercitarea profesiei de bona
Legislatia Uniunii Europene

02.mar.15

Regulamentul
193/05-feb2015

de aprobare a unei modificari care nu este minora din caietul de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Schwabische Maultaschen/Schwabische Suppenmaultaschen
(IGP)]
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 33L

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 [Ossau-Iraty (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 33L

02.mar.15

Regulamentul
194/05-feb2015

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 [Brocciu corse/Brocciu (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 33L

02.mar.15

Regulamentul
195/05-feb2015

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 [Toma Piemontese (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 33L

02.mar.15

Regulamentul
196/05-feb2015

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 [Aglio Bianco Polesano (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 33L

02.mar.15

Regulamentul
197/05-feb2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 36L

04.mar.15

Regulamentul
212/11-feb2015

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste specificatiile tehnice ale
sistemului de inregistrare si de stocare a datelor referitoare la fiecare operatiune,
necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiara, verificare si audit,
inclusiv a datelor privind participantii individuali la operatiunile cofinantate prin PO II

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 37L

05.mar.15

Regulamentul
221/10-feb2015

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 37L

05.mar.15

Decizia
224/10-feb2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 39L

06.mar.15

Regulamentul
232/13-feb2015

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata
de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom de infiintare a intreprinderii comune
europene pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor
avantaje conexe
de modificare si de rectificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.
540/2011 in ceea ce priveste conditiile de autorizare a substantei active compusi de
cupru
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06.mar.15

Regulamentul
233/13-feb2015

de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare referitoare la monedele in
cazul carora banca centrala defineste eligibilitatea intr-un mod extrem de restrictiv in
temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului

08.mar.15

Decizia EUTM
Somalia/1/20
15/03-feb2015

09.mar.15

Regulamentul
242/09-oct2014

09.mar.15

Regulamentul
244/16-feb2015

privind autorizarea colorantului galben de chinolina ca aditiv in hrana animalelor
crescute pentru alte scopuri decat productia de alimente

09.mar.15

Regulamentul
245/16-feb2015

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European
si al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit si la conditiile de
viata (EU-SILC) in ceea ce priveste editia 2016 a listei variabilelor tinta secundare
referitoare la accesul la servicii

09.mar.15

Decizia
253/16-feb2015

de stabilire a normelor privind prelevarea de probe si raportarea, in temeiul Directivei
1999/32/CE a Consiliului, in ceea ce priveste continutul de sulf din combustibilii marini
de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului privind asistenta ce trebuie acordata
Comisiei si colaborarea dintre statele membre in domeniul examinarii stiintifice a
problemelor legate de produsele alimentare

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 43L

10.mar.15

Directiva
254/11-feb2015

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 [Marchfeldspargel (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 43L

10.mar.15

Regulamentul
255/13-feb2015

privind numirea comandantului misiunii UE pentru misiunea militara a Uniunii
Europene pentru a contribui la instruirea fortelor de securitate somaleze (EUTM
Somalia) si de abrogare a Deciziei EUTM Somalia/1/2013 ((PESC)2015/173)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 39L

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial 29L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 41L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 41L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 41L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 41L

de stabilire a normelor detaliate de functionare a consiliilor consultative in cadrul
politicii comune in domeniul pescuitului
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Regulamentul
256/13-feb2015

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 [Comte (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 43L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 43L

10.mar.15

Regulamentul
257/13-feb2015

de aprobare a unei modificari care nu este minora din caietul de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Fasola Piskny Jas z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca
(DOP)]
de modificare a anexelor I-IV la Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind
competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si
comerciala

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 45L

11.mar.15

Regulamentul
263/16-ian2015

Comisia Europeana
privind autorizarea neohesperidin-dihidro-calconei ca aditiv pentru hrana ovinelor,
pestilor, cainilor, viteilor si a anumitor categorii de porci

Jurnalul
Oficial 45L

11.mar.15

Regulamentul
264/18-feb2015

de inlocuire a anexelor I-VII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului privind
competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor si cooperarea in
materie de obligatii de intretinere

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 49L

12.mar.15

Regulamentul
228/17-feb2015

Comisia Europeana
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Carnikavas negi (IGP)]

Jurnalul
Oficial 47L

12.mar.15

Regulamentul
269/13-feb2015

Comisia Europeana
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Meloa de Santa Maria - Atores (IGP)]

Jurnalul
Oficial 47L

12.mar.15

Regulamentul
270/17-feb2015

Comisia Europeana
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Pecorino delle Balze Volterrane (DOP)]

Jurnalul
Oficial 47L

12.mar.15

Regulamentul
271/17-feb2015

10.mar.15
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 50L

13.mar.15

Regulamentul
282/20-feb2015

de modificare a anexelor VIII, IX si X la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH) in ceea ce priveste studiul extins de
toxicitate pentru reproducere pe o singura generatie
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul de origine protejate si al indicatiilor geografice
protejate [Asparago bianco di Cimadolmo (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 53L

17.mar.15

Regulamentul
291/19-feb2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 53L

17.mar.15

Regulamentul
292/24-feb2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 53L

17.mar.15

Regulamentul
293/24-feb2015

de aprobare a alternatorului eficient MELCO GXi ca tehnologie inovatoare pentru
reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, in temeiul Regulamentului (CE)
nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 53L

17.mar.15

Decizia
295/24-feb2015

Jurnalul
Oficial 53L

17.mar.15

de stabilire a modalitatilor procedurale de cooperare intre statele membre privind
identificarea electronica in temeiul articolului 12 alineatul (7) din Regulamentul (UE)
nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind identificarea
electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna

Comisia Europeana

Decizia
296/24-feb2015

Comisia Europeana
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Weilacker/Allgauer Weilacker (DOP)]

Jurnalul
Oficial 55L

18.mar.15

Regulamentul
301/13-feb2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 454/2011 privind specificatia tehnica de
interoperabilitate referitoare la subsistemul ''aplicatii telematice pentru serviciile de
calatori'' al sistemului feroviar transeuropean

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 55L

18.mar.15

Regulamentul
302/25-feb2015

de aprobare a dioxidului de carbon ca substanta activa destinata utilizarii in produsele
biocide pentru tipul de produs 15

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Liliputas (IGP)]
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19.mar.15

Regulamentul
307/26-feb2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 56L

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste conditiile de autorizare a substantei active triclopir

19.mar.15

Regulamentul
308/26-feb2015

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste conditiile de autorizare a substantei active Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-izobutirat de
docosatetraen-1-il

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 56L

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 29/2009 al Comisiei de stabilire a cerintelor
privind serviciile de legaturi de date pentru cerul unic european si de abrogare a
Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 441/2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 56L

19.mar.15

Regulamentul
310/26-feb2015

privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea si protejarea indicatiilor
geografice ale produselor vitivinicole aromatizate si de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 1601/91 al Consiliului

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 84L

28.mar.15

Regulamentul
251/26-feb2014

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 201
din 23mar-2011

Ministerul Economiei
si Finantelor

M.Of. 870
bis din 23dec-2008

Ministerul Economiei
si Finantelor

M.Of. 885
din 27-dec2007

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 02.03.2015:
Legislatia Romaniei

01.mar.15

Ordinul
7/2011

01.mar.15

Ordinul
3512/2008

privind documentele financiar-contabile

Ordinul
2410/2007

privind aspecte de natura contabila si fiscala referitoare la practicienii in insolventa,
persoane fizice sau juridice, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu
prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea
activitatii practicienilor in insolventa

01.mar.15

privind aprobarea regulilor pentru decontarea preliminara in piata de echilibrare si a
dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea
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01.mar.15

18.mar.15

Ordinul
1040/2004

Hotarirea
982/2007

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei
contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil
in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 642
din 16-iul2004

Guvernul

M.Of. 645
din 21-sep2007

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 66L

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial
346L

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 78L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
130L

privind compatibilitatea electromagnetica
Legislatia Uniunii Europene

06.mar.15

Decizia
2014/119/PE
SC/05-mar2014

privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in
vedere situatia din Ucraina

08.mar.15

Decizia EUTM
SOMALIA/1/2
013/17-dec2013

privind numirea unui comandant al misiunii UE pentru misiunea militara a Uniunii
Europene pentru a contribui la instruirea fortelor de securitate somaleze (EUTM
Somalia)

10.mar.15

Directiva
93/5/CEE
/25-feb-1993

15.mar.15

Decizia
2014/145/PE
SC/17-mar2014

19.mar.15

Regulamentul
441/30-apr2014

privind asistenta ce trebuie acordata Comisiei si colaborarea dintre statele membre in
domeniul examinarii stiintifice a problemelor legate de produsele alimentare

privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta
integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 29/2009 de stabilire a cerintelor privind
serviciile de legaturi de date pentru cerul unic european
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22.mar.15

Decizia
2011/172/PE
SC/21-mar2011

22.mar.15

Decizia
2011/173/PE
SC/21-mar2011

privind masuri restrictive, avand in vedere situatia din Bosnia si Hertegovina

28.mar.15

Regulamentul
1601/10-iun1991

de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor
aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din
produse vitivinicole

31.mar.15

Decizia
2013/92/UE/
18-feb-2013

privind supravegherea, controalele fitosanitare si masurile care urmeaza sa fie luate in
ceea ce priveste materialul de ambalaj pe baza de lemn utilizat efectiv in transportul
unor marfuri specificate originare din China

31.mar.15

Decizia
2010/96/PES
C/15-feb2010

privind o misiune militara a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea fortelor
de securitate somaleze

31.mar.15

Decizia
2007/641/CE
/01-oct-2007

privind incheierea consultarilor cu Republica Insulelor Fiji in temeiul articolului 96 din
Acordul de parteneriat ACP - CE si al articolului 37 din Instrumentul de cooperare
pentru dezvoltare

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 76L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 76L

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 47L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 44L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
260L

privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane, entitati si
organisme avand in vedere situatia din Egipt

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
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LEGE privind aprobarea Oronanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele
forestiere de protecţie
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2014 privind modificarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2006
pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începînd cu anul 2007, şi pentru
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor
privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind
dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de
protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de costă a Mării Negre
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2010 privind controlul
operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor
prevederi legale
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor
regenerabile de energie
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat
a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
LEGE privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole
LEGE pentru completarea art.36 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
LEGE pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
LEGE pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
LEGE privind instituirea zilei de 28 iulie -Ziua Naţională a Ambulanţei din România
LEGE pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru
Administrarea Activelor Statului
LEGE pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional
(Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea
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Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I "-S.A.
LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale
şi regimul de utilizare a acestora
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea art.6 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice
LEGE privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de
Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009
adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013
LEGE pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi guvernul
Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013
LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la
Programul de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti , la 24 decembrie 2013 şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare
amendat şi reconfirmat semnat la Bucureşti, la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi banca Europeană de Investiţii, în vederea
acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) semnat la Bucureşti, la 24 decembrie 2013
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