AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 26.10.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 26.10.2015:
DATA
ACT NORMATIV
DENUMIRE
27.oct.15
27.oct.15
28.oct.15

28.oct.15
28.oct.15
28.oct.15

29.oct.15

Regulamentul 1785/
05-oct-2015
Directiva 1787/
06-oct-2015
Regulamentul 1798/
02-iul-2015

Regulamentul 1799/
05-oct-2015
Regulamentul 1800/
06-oct-2015
Regulamentul 552/
07-apr-2015
Decizia 1814/
06-oct-2015

EMITENT

Legislatia Uniunii Europene
privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Comisia Europeana

de modificare a anexelor II si III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate
consumului uman
de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului
(UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de
reglementare care specifica cerintele aplicabile institutiilor care actioneaza in calitate de investitori,
sponsori, creditori initiali si initiatori in ceea ce priveste expunerile la riscul de credit transferat
privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Comisia Europeana

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Comisia Europeana

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 1,3-diclorpropena, bifenox,
dimetenamid-P, prohexadion, tolilfluanid si trifluralin din sau de pe anumite produse
privind infiintarea si functionarea unei rezerve pentru stabilitatea pietei aferenta schemei UE de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si de modificare a Directivei 2003/87/CE

Comisia Europeana

1

Comisia Europeana

Comisia Europeana

Consiliul Uniunii
Europene; Parlamentul
European

PUBLICATIE
Jurnalul Oficial
260L
Jurnalul Oficial
260L
Jurnalul Oficial
263L

Jurnalul Oficial
263L
Jurnalul Oficial
263L
Jurnalul Oficial
92L
Jurnalul Oficial
264L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPAND CU 26.10.2015:
DATA
ACT NORMATIV
DENUMIRE
27.oct.15

Ordinul 1129/2009

27.oct.15

Ordinul 9647/2007

Legislatia Uniunii Europene
27.oct.15 Decizia 2010/638/
PESC/25-oct-2010
30.oct.15 Decizia 1500/
07-sep-2015
31.oct.15 Regulamentul 448/
17-mar-2015
31.oct.15 Regulamentul 329/
02-mar-2015
31.oct.15

Decizia 2013/413/UE/
30-iul-2013

31.oct.15

Decizia 2012/642/PESC/
15-oct-2012
Decizia 2010/573/PESC/
27-sep-2010

31.oct.15

EMITENT

Legislatia Romaniei
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic
autorizat, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
9.647/2007
pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat

privind masuri restrictive impotriva Republicii Guineea

PUBLICATIE

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 285
din 30-apr-2009

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 875 din
20-dec-2007

Consiliul Uniunii Europene

privind anumite masuri de protectie impotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia si de
abrogare a Deciziei de punere in aplicare (UE) 2015/1423
de stabilire a unor norme specifice de sanatate animala pentru introducerea in Uniune a anumitor
produse de origine animala provenind din Japonia, destinate EXPO Milano 2015
de derogare de la dispozitiile Uniunii privind sanatatea animala si publica in ceea ce priveste
introducerea in Uniunea Europeana de produse alimentare de origine animala destinate EXPO Milano
2015 din Milano (Italia)
de autorizare a statelor membre sa prevada derogari de la anumite dispozitii ale Directivei
2000/29/CE a Consiliului in ceea ce priveste cartofii, altii decat cartofii destinati plantarii, originari din
regiunile Akkar si Bekaa din Liban
privind masuri restrictive impotriva Belarus

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
205L

Consiliul Uniunii Europene

privind masurile restrictive impotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

Consiliul Uniunii Europene

Jurnalul Oficial
285L
Jurnalul Oficial
253L
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Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
280L
Jurnalul Oficial
234L
Jurnalul Oficial
74L
Jurnalul Oficial
58L

Comisia Europeana
Comisia Europeana

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" -S.A. din venituri rezultate din
privatizare
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada
2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
LEGE privind declararea zilei de 28 noiembrie -Ziua Bucovinei
LEGE pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
LEGE privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
LEGE pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internationale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte
LEGE pentru modificarea art.7 alin.(5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
LEGE pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de război
LEGE privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate
LEGE privind modificarea alin.(5) al art.529 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea
mijloacelor de publicitate
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi
pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
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LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr.68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de
îmbunătăţiri funciare
LEGE pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău, la 7 octombrie 2015
LEGE privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje
LEGE privind statutul rezerviştilor voluntari
LEGE pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă
LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale
swapurilor pe riscul de credit
LEGE privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
LEGE pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân
LEGE privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului
LEGE pentru instituirea Zilei limbii maghiare
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