AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 05.11.2013.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 28.10.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

06-nov2013 Decizia 6/2013

pentru aprobarea procedurilor si conditiilor
privind acordarea unor ajutoare medicilor cu
venituri mici ori cu probleme sociale
deosebite

07-nov2013 Legea 282/2013

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea
Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind
organizarea si desfasurarea activitatii de
turism in Romania

07-nov2013 Legea 283/2013

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea si
completarea unor acte normative din
domeniul feroviar

07-nov2013 Legea 284/2013

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 49/2013 pentru modificarea
art. 37, precum si pentru prorogarea
termenelor prevazute la art. 35 alin. (2) si
art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind
1

Colegiul Medicilor din
Romania

M.Of. 621 din 07oct-2013

Parlamentul

M.Of. 677 din 04noi-2013

Parlamentul

M.Of. 677 din 04noi-2013

Parlamentul

M.Of. 677 din 04noi-2013

asigurarea calitatii in domeniul serviciilor
sociale

07-nov2013 Legea 285/2013

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 73/2013 privind ratificarea
Scrisorii de intentie semnate de autoritatile
romane la Bucuresti la 10 iunie 2013,
aprobata prin Decizia Consiliului director al
Fondului Monetar International din 26 iunie
2013

Parlamentul

M.Of. 677 din 04noi-2013

16-nov2013 Ordinul M.100/2013

privind modificarea si completarea Ordinului
ministrului apararii nationale nr. M87/2009
pentru stabilirea duratelor de folosinta a
materialelor de natura obiectelor de inventar
si a altor materiale din dotarea Ministerului
Apararii Nationale

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 640 din 17oct-2013

Legislatia Uniunii Europene

08-nov-2013

08-nov-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 279L

Regulamentul 1002/12-iul2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr.
648/2012 al Parlamentului European si al
Consiliului privind instrumentele financiare
derivate extrabursiere, contrapartile centrale si
registrele centrale de tranzactii cu privire la lista
entitatilor care beneficiaza de derogare

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 279L

Regulamentul 1005/17-oct2013

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
[Emmental francais est-central (IGP)]

2

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 279L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 281L

Regulamentul 1014/22-oct2013

de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
2380/2001, (CE) nr. 1289/2004, (CE) nr.
1455/2004, (CE) nr. 1800/2004, (CE) nr.
600/2005, (UE) nr. 874/2010 si a Regulamentelor
de punere in aplicare (UE) nr. 388/2011, (UE) nr.
532/2011 si (UE) nr. 900/2011 in ceea ce priveste
numele titularului autorizatiei pentru anumiti
aditivi in hrana animalelor
privind autorizarea unui preparat de tulpina a
microorganismului DSM 11798 din familia
Coriobacteriaceae ca aditiv pentru hrana porcilor

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 282L

Regulamentul 1016/23-oct2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 282L

13-nov-2013

Regulamentul 1017/23-oct2013

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

Jurnalul Oficial 282L

13-nov-2013

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr.
2073/2005 in ceea ce priveste histamina in
produsele pescaresti

Comisia Europeana

Regulamentul 1019/23-oct2013

Jurnalul Oficial 283L

14-nov-2013

de aprobare a acidului bromacetic ca substanta
activa existenta, destinata utilizarii in produsele
biocide din tipul de produs 4

Comisia Europeana

Regulamentul 1032/24-oct2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 283L

Regulamentul 1033/24-oct2013

de aprobare a sulfatului de cupru pentahidratat
ca substanta activa existenta, destinata utilizarii
in produsele biocide din tipul de produs 2

Regulamentul 1006/18-oct2013

privind autorizarea L-cistinei ca aditiv in hrana
tuturor speciilor de animale

12-nov-2013

13-nov-2013

08-nov-2013

14-nov-2013

3

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 283L

14-nov-2013

Regulamentul 1034/24-oct2013

de autorizare ca substanta activa a fosfurii de
aluminiu care elibereaza fosfina in vederea
utilizarii acesteia in produsele biocide pentru tipul
de produs 20

Jurnalul Oficial 283L

14-nov-2013

de aprobare a acidului benzoic ca substanta
activa existenta, destinata utilizarii in produsele
biocide din tipurile de produs 3 si 4

Comisia Europeana

Regulamentul 1035/24-oct2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 283L

Regulamentul 1036/24-oct2013

de aprobare a etofenproxului ca substanta activa
existenta, destinata utilizarii in produsele biocide
din tipul de produs 18

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 283L

14-nov-2013

Regulamentul 1037/24-oct2013

de aprobare a IPBC ca substanta activa existenta,
destinata utilizarii in produsele biocide din tipul
de produs 6

Jurnalul Oficial 283L

14-nov-2013

de aprobare a tebuconazolului ca substanta
activa existenta, destinata utilizarii in produsele
biocide din tipurile de produs 7 si 10

Comisia Europeana

Regulamentul 1038/24-oct2013

Jurnalul Oficial 283L

14-nov-2013

de modificare a aprobarii acidului nonanoic ca
substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide din tipul de produs 2

Comisia Europeana

Regulamentul 1039/24-oct2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 283L

Regulamentul 1040/24-oct2013

privind autorizarea unui preparat pe baza de
endo-1,4-beta-xilanaza produsa de Trichoderma
reesei (MUCL 49755) si de endo-1,3(4)-betaglucanaza produsa de Trichoderma reesei (MUCL
49754) ca aditiv furajer destinat porcilor pentru
ingrasat si speciilor porcine minore pentru
ingrasat altele decat Sus scrofa domesticus si
curcanilor pentru ingrasat (titularul autorizatiei:
Aveve NV)

14-nov-2013

14-nov-2013

4

15-nov-2013

15-nov-2013

18-nov-2013

18-nov-2013

19-nov-2013

20-nov-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 284L

Regulamentul 1044/25-oct2013

de modificare a anexei IV la Regulamentul (UE)
nr. 206/2010 in ceea ce priveste modelul de
certificat sanitar-veterinar pentru transporturile
de matci de albine si de matci de bondari

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 284L

Decizia 2013/529/UE/25-oct2013

privind aprobarea sistemului Bosch de
preconditionare printr-un sistem de navigatie a
nivelului de incarcare a bateriei vehiculelor
hibride, 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 285L

Regulamentul 1047/21-aug2013

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr.
114/2013 al Comisiei cu scopul de a corecta
emisiile specifice medii de CO2 pentru 2010
specificate pentru producatorul Piaggio

Parlamentul
European;Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 287L

Regulamentul 1021/09-oct2013

de modificare a Directivelor 1999/4/CE si
2000/36/CE ale Parlamentului European si ale
Consiliului si a Directivelor 2001/111/CE,
2001/113/CE si 2001/114/CE ale Consiliului in
ceea ce priveste competentele care urmeaza sa
fie conferite Comisiei

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 288L

Regulamentul 1055/25-oct2013

privind autorizarea unui preparat de acid
ortofosforic ca aditiv pentru hrana tuturor
speciilor de animale
privind autorizarea unui preparat de
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ca aditiv
furajer pentru vitele pentru ingrasare si de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 492/2006

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 289L

Regulamentul 1059/29-oct2013

5

(titularul autorizatiei Prosol SpA)

20-nov-2013

20-nov-2013

20-nov-2013

20-nov-2013

20-nov-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 289L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 289L

Regulamentul 1061/29-oct2013

privind autorizarea unui preparat de
Enterococcus faecium NCIMB 10415 ca aditiv
pentru hrana viteilor, iezilor, pisicilor si cainilor si
de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1288/2004 (titular al autorizatiei DSM Nutritional
Products Ltd reprezentat de DSM Nutritional
products Sp. Z o.o)

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 289L

Regulamentul 1063/30-oct2013

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93
de stabilire a unor dispozitii de aplicare a
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului
de instituire a Codului vamal comunitar in ceea ce
priveste utilizarea sistemului de echivalenta in
sectorul zaharului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 289L

Regulamentul 1066/30-oct2013

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 289L

Regulamentul 1068/30-oct2013

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr.
1333/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste utilizarea
difosfatilor (E 450), trifosfatilor (E 451) si
polifosfatilor (E 452) in pestele conservat prin
sarare umeda

Regulamentul 1060/29-oct2013

privind autorizarea bentonitei ca aditiv furajer
pentru toate speciile de animale

6

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 289L

Regulamentul 1069/30-oct2013

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr.
1333/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste utilizarea fosfatilor
de sodiu (E 339) in membranele naturale pentru
carnati

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 292L

Regulamentul 1076/31-oct2013

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93
de stabilire a unor dispozitii de aplicare a
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului
de instituire a Codului vamal comunitar in ceea ce
priveste admiterea temporara, exportul si
reimportul instrumentelor muzicale portabile

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 292L

21-nov-2013

Regulamentul 1077/31-oct2013

privind autorizarea unui preparat de
Enterococcus faecium NBIMCC 8270,
Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242,
Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269,
Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250,
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC
8244 si Streptococcus thermophilus NBIMCC
8253 ca aditiv furajer pentru purceii de lapte
(titularul autorizatiei Lactina Ltd)
privind autorizarea acidului fumaric ca aditiv
pentru hrana tuturor speciilor de animale

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 292L

21-nov-2013

Regulamentul 1078/31-oct2013

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 522 din 25iul-2011

20-nov-2013

21-nov-2013

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 28.10.2013:
Legislatia Romaniei
01-nov-2013

Ordinul 2317/2011

privind stabilirea ratelor dobanzilor practicate de
Trezoreria Statului
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02-nov-2013

02-nov-2013

Contract-Cadru din 2012

Ordinul 324/2012

pentru transportul titeiului, gazolinei,
condensatului si etanului lichid pentru anul 2013

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 802 din 29noi-2012

privind aprobarea Contractului-cadru pentru
transportul titeiului, gazolinei, condensatului si
etanului lichid pentru anul 2013

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 802 din 29noi-2012

Comunitatea Europeana

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Legislatia Uniunii Europene

02-nov-2013

Acord din 20-oct-2006

DE PARTENERIAT privind pescuitul intre
Comunitatea Europeana si Republica Seychelles
privind autorizarea permanenta a unui aditiv din
hrana animalelor

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 34L

20-nov-2013

Regulamentul 102/03-feb2009

Comisia Comunitatilor
Europene

30-nov-2013

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

Jurnalul Oficial 307L

Decizia 2008/866/CE/12nov-2008

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de
credit

8

LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii
nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului
dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații
cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca
urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și puterile Aliate și Asociate , semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și
ale Legii 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților
și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la
Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor,relativă la regimul proprietăților situate în
zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 și Legii
nr.393/2006
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și
facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
LEGE privind trecerea colecției de timbre a României de la Compania Națională Poșta Română în Patrimoniul Băncii Naționale a României
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
LEGE pentru completarea Legii nr.53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române
LEGE privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizaților de producători din
sectorul laptelui și al produselor lactate
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care
au obținut media 10 la examenul de bacalaureat 2013
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrație și Reglementare în Comunicații
LEGE pentru modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Kuweit privind dobândirea , pe bază de reciprocitate, a dreptului de
proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Kuwait City, la 11 iunie 2012
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LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2013 pentru modificarea art.13 alin.(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Regiei
Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin și înființarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
LEGE pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecției martorilor adoptat la Štiřín , Republica Cehă la 24 mai 2012 , semnat de
România la Štiřín Republica Cehă, la aceeași data
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniu apărării, semnat
la Rawalpindi la 14 februarie 2013
LEGE pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, semnat la Bruxelles la
17 decembrie 2009
LEGE pentru ratificarea Acordului privind spatial aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica
Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012
LEGE pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre
ale acesteia , ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 și respective 21 iunie 2011 la
Luxemburg și Oslo, precum și a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte,
și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte,
Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei , ca a patra parte, semnat la 16
iunie 2011 și respective 21 iunie 2011 la Luxemburg și Oslo
LEGE pentru aderarea României la Asociația Internațională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale
LEGE privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției privind crearea Organizației Internaționale pentru colaborarea economică
și tehnico-științifică în domeniul industriei elctrotehnice "INTERELECTRO " în relație cu România

10

LEGE pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în
Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011
privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră
Române, precum și a Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 104/2001 privind organizarea și funcționarea
Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a
României
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul
sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau care dețin direct sau indirect o participație majoritară
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