AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 11.03.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 03.03.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

Ordinul
12.mar.14 1328/2013

pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civilo-militare romane privind
managementul spatiului aerian si aplicarea conceptului de utilizare flexibila a
spatiului aerian in regiunea de informare a zborurilor Bucuresti, RACMR MSAUFSA si pentru stabilirea modalitatii de clasificare si de organizare a spatiului
aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucuresti

Ordinul
12.mar.14 M.128/2013

pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civilo-militare romane privind
managementul spatiului aerian si aplicarea conceptului de utilizare flexibila a
spatiului aerian in regiunea de informare a zborurilor Bucuresti, RACMR MSAUFSA si pentru stabilirea modalitatii de clasificare si de organizare a spatiului
aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucuresti

Legea
12.mar.14 335/2013

Norma din
16.mar.14 2014

privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan
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Ministerul
Transporturilor

M.Of. 100
din 10feb-2014

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 100
din 10feb-2014

Parlamentul

M.Of. 776
din 12dec-2013

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si
pentru Siguranta

M.Of. 31
din 15ian-2014

Alimentelor

Ordinul
20.mar.14 27/2014

Ordinul
20.mar.14 76/2014

Hotarirea
26.mar.14 117/2014

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid de proiectare si executie
privind protectia impotriva coroziunii, indicativ GP 121-2013''

Ministerul
Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 120
din 18feb-2014

pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe
picior

Ministerul
Mediului si
Schimbarilor
Climatice

M.Of. 121
din 18feb-2014

Guvernul

M.Of. 134
din 24feb-2014

privind organizarea si functionarea Centrului operational de comanda al
Guvernului
Legislatia Uniunii Europene

12.mar.14

Regulamentul
154/19-feb2014

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

12.mar.14

Regulamentul
155/19-feb2014

de refuzare a autorizarii anumitor mentiuni de sanatate inscrise pe produsele
alimentare, altele decat cele care se refera la reducerea riscului de imbolnavire si la
dezvoltarea si sanatatea copiilor

13.mar.14

Regulamentul
158/13-feb2014

13.mar.14

Regulamentul
159/13-feb2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 50L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 50L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 52L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 52L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Daujeny namiiie duona (IGP)]

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Patata dell'Alto Viterbese (IGP)]
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13.mar.14

Regulamentul
160/13-feb2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 52L

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

13.mar.14

Regulamentul
161/18-feb2014

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische
Brez'n/Bayerische Brezel (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 52L

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 [Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 52L

13.mar.14

Regulamentul
162/19-feb2014

Jurnalul
Oficial 54L

16.mar.14

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 798/2008 in ceea ce priveste cerintele de
certificare aplicabile importurilor in Uniune de carne de ratite de crescatorie destinata
consumului uman si rubricile referitoare la Israel si la Africa de Sud din lista tarilor
terte sau a teritoriilor

Comisia Europeana

Regulamentul
166/17-feb2014

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 [Melon du Haut-Poitou (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 55L

17.mar.14

Regulamentul
170/20-feb2014

de aprobare a unei modificari care nu este minora din caietul de sarcini al unei
denumiri inscrise in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Nocciola di Giffoni (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 55L

17.mar.14

Regulamentul
171/20-feb2014

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 [Pomme de terre de l'Ile de Re (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 55L

17.mar.14

Regulamentul
172/20-feb2014

de refuzare a autorizarii anumitor mentiuni de sanatate inscrise pe produsele
alimentare, altele decat cele care se refera la reducerea riscului de imbolnavire si la
dezvoltarea si sanatatea copiilor

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 56L

18.mar.14

Regulamentul
175/25-feb2014
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 57L

Regulamentul
183/20-dec2013

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de
investitii, in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru precizarea
modului de calcul al ajustarilor specifice si al ajustarilor generale pentru riscul de
credit

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 57L

19.mar.14

Regulamentul
185/26-feb2014

de rectificare a versiunii in limba bulgara a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de
punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si
al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine
animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in
aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului in ceea ce priveste anumite probe si
produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontiera in
conformitate cu directiva mentionata

Comisia Europeana
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 823/2012 in ceea ce priveste datele de
expirare a aprobarii substantelor active etoxisulfuron, oxadiargil si warfarina

Jurnalul
Oficial 57L

19.mar.14

Regulamentul
186/26-feb2014

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

Jurnalul
Oficial 57L

19.mar.14

Regulamentul
187/26-feb2014

privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile
rezidentiale si de modificare a Directivelor 2008/48/CE si 2013/36/UE si a
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 60L

20.mar.14

Directiva
2014/17/UE/
04-feb-2014

Comisia Europeana
de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a
centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru copii in vehicule

Jurnalul
Oficial 59L

20.mar.14

Directiva
2014/37/UE/
27-feb-2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 59L

20.mar.14

Decizia
2014/110/UE
/25-feb-2014

19.mar.14

de modificare a Deciziei 2007/479/CE privind compatibilitatea cu dreptul Uniunii a
masurilor adoptate de Belgia in temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva
89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege si acte
administrative ale statelor membre cu privire la desfasurarea activitatilor de difuzare
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a programelor de televiziune

24.mar.14

Regulamentul
199/28-feb2014

24.mar.14

Regulamentul
197/28-feb2014

24.mar.14

Regulamentul
198/28-feb2014

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

24.mar.14

Regulamentul
200/03-mar2014

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substantele active
din punct de vedere farmacologic si clasificarea lor in functie de limitele reziduale
maxime din produsele alimentare de origine animala, in ceea ce priveste substanta
acetat de triptorelina

24.mar.14

Regulamentul
202/03-mar2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele si obiectele din
plastic destinate sa vina in contact cu produsele alimentare

25.mar.14

Directiva
2014/27/UE/
26-feb-2014

de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului
si a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru a le alinia
la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurilor

25.mar.14

Regulamentul
204/20-feb2014

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Aceituna de Mallorca/ Aceituna Mallorquina/ Oliva
de Mallorca/ Oliva Mallorquina (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 62L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 62L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 62L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 62L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 62L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 65L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 65L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata
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de stabilire a conditiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului privind statisticile demografice europene, in
ceea ce priveste defalcarea datelor, termenele si revizuirile de date

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 65L

25.mar.14

Regulamentul
205/04-mar2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 605/2010 in ceea ce priveste conditiile de
sanatate animala si sanatate publica si de certificare veterinara pentru introducerea
de colostru si de produse pe baza de colostru destinate consumului uman in Uniune

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 66L

26.mar.14

Regulamentul
209/05-mar2014

de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare cu privire la cerintele de
publicare a informatiilor privind fondurile proprii pentru institutii in conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

31.mar.14

Regulamentul
1423/20-dec2013

Jurnalul
Oficial
355L

Ministerul Mediului
si Schimbarilor
Climatice

M.Of. 121
din 18-feb2014

Presedintele
Romaniei

M.Of. 161
din 05mar-2014

Presedintele
Romaniei

M.Of. 142
din 26-feb2014

Presedintele
Romaniei

M.Of. 142
din 26-feb2014

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 03.03.2014:
Legislatia Romaniei

04.mar.14

Ordinul
76/2014

pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior

05.mar.14

Decretul
260/2014

pentru numirea unui membru al Guvernului si desemnarea unui membru al
Guvernului ca ministru interimar

05.mar.14

Decretul
230/2014

05.mar.14

Decretul
232/2014

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
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05.mar.14

Decretul
234/2014

05.mar.14

Decretul
236/2014

05.mar.14

Decretul
238/2014

05.mar.14

Decretul
240/2014

05.mar.14

05.mar.14

Decretul
226/2014

05.mar.14

Presedintele
Romaniei

M.Of. 142
din 26-feb2014

Presedintele
Romaniei

M.Of. 142
din 26-feb2014

Presedintele
Romaniei

M.Of. 142
din 26-feb2014

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 128
din 21-feb2014

Presedintele
Romaniei

M.Of. 124
din 19-feb2014

Presedintele
Romaniei

M.Of. 124
din 19-feb2014

Presedintele
Romaniei

M.Of. 59
din 23-ian-

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

Ordinul
248/2014

Decretul
17/2014

M.Of. 142
din 26-feb2014

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.
110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului
pentru serviciile prestate clientilor

Decretul
228/2014

Presedintele
Romaniei
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

05.mar.14

M.Of. 142
din 26-feb2014

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

Decretul
242/2014

05.mar.14

Presedintele
Romaniei

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
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2014

05.mar.14

Ordinul
2858/2011

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.
110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului
pentru serviciile prestate clientilor

05.mar.14

Ordinul
110/2010

privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru
serviciile prestate clientilor

Hotarirea
39/2012

Camera Auditorilor
Financiari din
Romania

M.Of. 774
din 16-noi2012

06.mar.14

privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea
calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii
financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
Romania nr. 168/2010

06.mar.14

Procedura
din 2012

pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit
financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin
Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010

Camera Auditorilor
Financiari din
Romania

M.Of. 774
din 16-noi2012

06.mar.14

Hotarirea
274/2011

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari
din Romania nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitatii
activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

Camera Auditorilor
Financiari din
Romania

M.Of. 86
din 02-feb2012

Hotarirea
182/2010

pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar
si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

Camera Auditorilor
Financiari din
Romania

M.Of. 856
bis din 21dec-2010

Camera Auditorilor
Financiari din
Romania

M.Of. 702
din 21-oct2010

Hotarirea
183/2010

privind modificarea si completarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele
privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate
de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din Romania nr. 168/2010, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari din Romania nr. 169/2010

Hotarirea

pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a

Camera Auditorilor
Financiari din

M.Of. 627
din 06-sep-

06.mar.14

06.mar.14
06.mar.14

8

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 854
din 02-dec2011

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 65
din 28-ian2010

06.mar.14

06.mar.14

168/2010

altor activitati desfasurate de auditorii financiari

Hotarirea
169/2010

privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea
calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii
financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
Romania nr. 168/2010

Norma din
2010

privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate
de auditorii financiari

06.mar.14

Norma din
2008

privind stabilirea echipajului minim de siguranta pentru navele maritime care
arboreaza pavilion roman

06.mar.14

Ordinul
342/2008

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranta pentru
navele maritime care arboreaza pavilion roman

06.mar.14

Hotarirea
75/2006

pentru modificarea formularelor de raport anual prevazute in Normele privind
procedurile de control al calitatii auditului financiar, aprobate prin Hotararea
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 11/2001

06.mar.14

Hotarirea
11/2001

06.mar.14

Norma din
2001

07.mar.14

Ordinul
27/2005

pentru aprobarea Normelor privind procedurile de control al calitatii auditului
financiar

Romania

2010

Camera Auditorilor
Financiari din
Romania

M.Of. 627
din 06-sep2010

Camera Auditorilor
Financiari din
Romania

M.Of. 627
din 06-sep2010

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 230
din 25mar-2008

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 230
din 25mar-2008

Camera Auditorilor
Financiari din
Romania

M.Of. 52
din 23-ian2007

Camera Auditorilor
din Romania

M.Of. 477
din 03-iul2002

Camera Auditorilor
din Romania

M.Of. 477
din 03-iul2002

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 360
din 27-apr2005

privind procedurile de control al calitatii auditului financiar

pentru modificarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor
stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul
tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru
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refacerea mediului afectat de activitatile miniere

07.mar.14

Ministerul Mediului
si Gospodaririi Apelor

M.Of. 360
din 27-apr2005

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 229
din 18mar-2005

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 229
din 18mar-2005

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor
stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul
tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru
refacerea mediului afectat de activitatile miniere

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 408
din 06mai-2004

Instructiuni
Tehnice din
2004

privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in programul de conformare, planul
de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de
operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile
miniere

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 408
din 06mai-2004

Instructiuni
Tehnice din
2004

privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in programul de conformare, planul
de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de
operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile
miniere

Ministerul Mediului
si Gospodaririi Apelor

M.Of. 408
din 06mai-2004

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor
stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul
tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru
refacerea mediului afectat de activitatile miniere

Ministerul Mediului
si Gospodaririi Apelor

M.Of. 408
din 06mai-2004

Ordinul
324/2005

07.mar.14

Ordinul
17/2005

07.mar.14

Instructiuni
Tehnice din
2005

07.mar.14

07.mar.14

07.mar.14

07.mar.14

Ordinul
58/2004

Ordinul
19/2004

pentru modificarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor
stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul
tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru
refacerea mediului afectat de activitatile miniere

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind continutul-cadru pentru elaborarea
Planului de refacere a mediului si a Proiectului tehnic de refacere a mediului

privind continutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a
Proiectului tehnic de refacere a mediului
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08.mar.14

09.mar.14

10.mar.14

Legea
272/2004

privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

Ordinul
414/2013

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere
a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile
antidoping, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr.
37/2013

10.mar.14

Regulament
din 2013

10.mar.14

Ordinul
37/2013

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere
a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile
antidoping

10.mar.14

Decizia
20/2013

pentru stabilirea atributiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru al Guvernului
Romaniei

Legea
139/2000

10.mar.14

Ordonanta
137/2000

13.mar.14

Legea

M.Of. 557
din 23-iun2004

Parlamentul

M.Of. 362
din 03-aug2000

Agentia Nationala
Antidoping

M.Of. 718
din 21-noi2013

Agentia Nationala
Antidoping

M.Of. 89
din 12-feb2013

Agentia Nationala
Antidoping

M.Of. 89
din 12-feb2013

Primul-Ministru

M.Of. 14
din 08-ian2013

Parlamentul

M.Of. 148
din 01mar-2007

Guvernul

M.Of. 99
din 08-feb2007

Parlamentul

M.Of. 120
din 17-feb-

privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Legea
143/2000

10.mar.14

Parlamentul

de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului
asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping

privind activitatea de meteorologie*) - Republicare

privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare*) - Republicare
privind produsele cosmetice - Republicata
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178/2000

20.mar.14

20.mar.14

20.mar.14

31.mar.14

31.mar.14

2011
Ministerul Mediului
si Padurilor

M.Of. 667
din 24-sep2012

pentru aprobarea Reglementarii tehnice ''Ghid de proiectare privind protectia
impotriva coroziunii a constructiilor din otel'', indicativ GP 111-04

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 441
bis din 25mai-2005

Ordinul
194/2005

pentru aprobarea Reglementarii tehnice ''Ghid de executie privind protectia impotriva
coroziunii a constructiilor din otel'', indicativ GE 053-04

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 428
bis din 20mai-2005

Ministerul Sanatatii

Ordinul
423/2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractuluicadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

M.Of. 174
bis din 29mar-2013

Ordinul
191/2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractuluicadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate

M.Of. 174
bis din 29mar-2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 50L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 50L

Comisia Europeana

Jurnalul

Ordinul
3283/2012

Ordinul
193/2005

pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior

Legislatia Uniunii Europene

12.mar.14

Regulamentul
154/19-feb2014

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

12.mar.14

Regulamentul
155/19-feb2014

de refuzare a autorizarii anumitor mentiuni de sanatate inscrise pe produsele
alimentare, altele decat cele care se refera la reducerea riscului de imbolnavire si la
dezvoltarea si sanatatea copiilor

Regulamentul

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al

13.mar.14

12

158/13-feb2014

indicatiilor geografice protejate [Daujeny namiiie duona (IGP)]

Oficial 52L

13.mar.14

Regulamentul
159/13-feb2014

13.mar.14

Regulamentul
160/13-feb2014

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Szentesi paprika (IGP)]
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische
Brez'n/Bayerische Brezel (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 52L

13.mar.14

Regulamentul
161/18-feb2014

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 [Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 52L

13.mar.14

Regulamentul
162/19-feb2014

Jurnalul
Oficial 54L

16.mar.14

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 798/2008 in ceea ce priveste cerintele de
certificare aplicabile importurilor in Uniune de carne de ratite de crescatorie destinata
consumului uman si rubricile referitoare la Israel si la Africa de Sud din lista tarilor
terte sau a teritoriilor

Comisia Europeana

Regulamentul
166/17-feb2014

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 [Melon du Haut-Poitou (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 55L

17.mar.14

Regulamentul
170/20-feb2014

de aprobare a unei modificari care nu este minora din caietul de sarcini al unei
denumiri inscrise in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Nocciola di Giffoni (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 55L

17.mar.14

Regulamentul
171/20-feb2014

Regulamentul
172/20-feb-

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

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 55L

17.mar.14

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 52L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 52L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Patata dell'Alto Viterbese (IGP)]

13

2014

geografice protejate [Pomme de terre de l'Ile de Re (DOP)]

Regulamentul
175/25-feb2014

de refuzare a autorizarii anumitor mentiuni de sanatate inscrise pe produsele
alimentare, altele decat cele care se refera la reducerea riscului de imbolnavire si la
dezvoltarea si sanatatea copiilor

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 56L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 57L

Regulamentul
183/20-dec2013

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de
investitii, in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru precizarea
modului de calcul al ajustarilor specifice si al ajustarilor generale pentru riscul de
credit

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 57L

19.mar.14

Regulamentul
185/26-feb2014

de rectificare a versiunii in limba bulgara a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de
punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si
al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine
animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in
aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului in ceea ce priveste anumite probe si
produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontiera in
conformitate cu directiva mentionata

Comisia Europeana
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 823/2012 in ceea ce priveste datele de
expirare a aprobarii substantelor active etoxisulfuron, oxadiargil si warfarina

Jurnalul
Oficial 57L

19.mar.14

Regulamentul
186/26-feb2014

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

Jurnalul
Oficial 57L

19.mar.14

Regulamentul
187/26-feb2014

privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile
rezidentiale si de modificare a Directivelor 2008/48/CE si 2013/36/UE si a
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 60L

20.mar.14

Directiva
2014/17/UE/
04-feb-2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 59L

18.mar.14

19.mar.14

20.mar.14

Directiva
2014/37/UE/

de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a
centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru copii in vehicule

14

27-feb-2014
de modificare a Deciziei 2007/479/CE privind compatibilitatea cu dreptul Uniunii a
masurilor adoptate de Belgia in temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva
89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege si acte
administrative ale statelor membre cu privire la desfasurarea activitatilor de difuzare
a programelor de televiziune

20.mar.14

Decizia
2014/110/UE
/25-feb-2014

24.mar.14

Regulamentul
199/28-feb2014

24.mar.14

Regulamentul
197/28-feb2014

24.mar.14

Regulamentul
198/28-feb2014

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

24.mar.14

Regulamentul
200/03-mar2014

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substantele active
din punct de vedere farmacologic si clasificarea lor in functie de limitele reziduale
maxime din produsele alimentare de origine animala, in ceea ce priveste substanta
acetat de triptorelina

24.mar.14

Regulamentul
202/03-mar2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele si obiectele din
plastic destinate sa vina in contact cu produsele alimentare

25.mar.14

Directiva
2014/27/UE/
26-feb-2014

de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului
si a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru a le alinia
la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurilor

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 59L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 62L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 62L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 62L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 62L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 62L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 65L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

15

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Aceituna de Mallorca/ Aceituna Mallorquina/ Oliva
de Mallorca/ Oliva Mallorquina (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 65L

25.mar.14

Regulamentul
204/20-feb2014

de stabilire a conditiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului privind statisticile demografice europene, in
ceea ce priveste defalcarea datelor, termenele si revizuirile de date

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 65L

25.mar.14

Regulamentul
205/04-mar2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 605/2010 in ceea ce priveste conditiile de
sanatate animala si sanatate publica si de certificare veterinara pentru introducerea
de colostru si de produse pe baza de colostru destinate consumului uman in Uniune

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 66L

26.mar.14

Regulamentul
209/05-mar2014

de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare cu privire la cerintele de
publicare a informatiilor privind fondurile proprii pentru institutii in conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

31.mar.14

Regulamentul
1423/20-dec2013

Jurnalul
Oficial
355L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare
LEGE pentru modificarea art.65 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
LEGE privind instituirea Zilei Naționale pentru Adopție
LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele
bilaterale, între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România și Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica
Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia și Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de
guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi
cercetării
LEGE pentru completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din
armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
LEGE pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
16

LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor
imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a
Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor
măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea
unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
LEGE pentru completarea art.21 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
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