AGENDA JURIDICA

Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 16.04.2013.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 16.04.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

18.apr.13

Legea 100/2013

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2012 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala
''Butelii cu capacitate pana la 26 de litri pentru gaze petroliere
lichefiate''

Ministerul Economiei

17.apr.13

Prescriptii tehnice
C3-2012/2013

M.Of. 141 din 18mar-2013

Ministerul Economiei

Ordinul 349/2013

privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT C3-2012 ''Butelii cu
capacitate pana la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate''

M.Of. 141 din 18mar-2013

Parlamentul

Legea 101/2013

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2012 pentru
modificarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind
imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de
cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la
bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de
salarizare a personalului din aceste institutii, precum si
imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si
activitatile cu profil cultural
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2012 pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si
de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de
stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele

Parlamentul

17.apr.13

18.apr.13

18.apr.13

Legea 102/2013
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Parlamentul

M.Of. 211 din 15apr-2013

M.Of. 211 din 15apr-2013

M.Of. 211 din 15apr-2013

de stat si private cu program normal de 4 ore

18.apr.13

Legea 103/2013

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2012 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997
privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare

Parlamentul

M.Of. 211 din 15apr-2013

Legislatia Uniunii Europene
Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 99L

Regulamentul 318/08apr-2013

de adoptare a programului de module ad-hoc, care acopera
perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra
fortei de munca prevazuta prin Regulamentul (CE) nr.
577/98 al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 99L

16.apr.13

Regulamentul 319/08apr-2013

de derogare, pentru anul de comercializare 2012/2013, de
la dispozitiile articolului 63 alineatul (2) litera (a) din
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea ce
priveste datele la care se comunica reportarea zaharului
excedentar

Jurnalul Oficial 101L

17.apr.13

de adaugare la cotele de pescuit pentru 2013 a anumitor
cantitati retinute in anul 2012 in conformitate cu articolul 4
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului

Comisia Europeana

Regulamentul 323/09apr-2013

Jurnalul Oficial 102L

18.apr.13

de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 967/2006 in ceea
ce priveste termenele pentru comunicarea cantitatilor de
zahar reportate din anul de comercializare 2012/2013

Comisia Europeana

Regulamentul 329/10apr-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 105L

Regulamentul 335/12apr-2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltarea rurala acordat din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurala (FEADR)

16.apr.13

20.apr.13
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22.apr.13

23.apr.13

23.apr.13

24.apr.13

26.apr.13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 267L

Regulamentul 872/01oct-2012

de adoptare a listei cu substantele aromatizante prevazute
in Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului
European si al Consiliului, de introducere a acesteia in
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al
Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei si a Deciziei
1999/217/CE a Comisiei

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 91L

Regulamentul 305/26nov-2012

de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului
European si a Consiliului in ceea ce priveste furnizarea in
mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul
UE

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 91L

Regulamentul 306/02apr-2013

privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis (ATCC
PTA 6737) pentru hrana purceilor intarcati si a suinelor
intarcate altele decat Sus scrofa domesticus (titularul
autorizatiei: Kemin Europa N.V.)

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 94L

Regulamentul 308/03apr-2013

privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus
plantarum NCIMB 30083 si a unui preparat de Lactobacillus
plantarum NCIMB 30084 ca aditivi alimentari pentru hrana
tuturor speciilor de animale
de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (CE) nr.
396/2005 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea
ce priveste stabilirea limitelor maxime de reziduuri de
acefat, alaclor, anilazina, azociclotin, benfuracarb, butilat,
captafol, carbaril, carbofuran, carbosulfan, clorfenapir,
clortal-dimetil, clortiamid, cihexatin, diazinon, diclobenil,
dicofol, dimetipin, diniconazol, disulfoton, fenitrotion,
flufenzin, furatiocarb, hexaconazol, lactofen, mepronil,
metamidofos, metopren, monocrotofos, monuron,
oxicarboxin, oxidemeton-metil, paration-metil, forat,
fosalon, procimidon, profenofos, propaclor, quinclorac,

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 273L

Regulamentul 899/21sep-2012
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quintozen, tolilfluanid, triclorfon, tridemorf si trifluralin in
sau pe anumite produse si de modificare a regulamentului
mentionat anterior prin stabilirea anexei V care prezinta
lista valorilor implicite
ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 08.04.2013:
Legislatia Romaniei

08.apr.13

Ministerul Mediului si
Padurilor

M.Of. 623 din 30aug-2012

M.Of. 595 din 20aug-2012

pentru aprobarea Normei privind finantarea domeniilor
prioritare (NI-FIN-07-V/0)

Comitetul
Interministerial de
Finantari, Garantii si
Asigurari

al Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania

Societatea Nationala
de Cruce Rosie

M.Of. 199 din 09mar-2005

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 516 din 23iul-2010

Ordinul 865/2010

privind modificarea art. 8 alin. (1) din Ordinul presedintelui
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 4.500/2008
pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de
completare si transmitere a datelor si informatiilor
referitoare la respectarea normelor de conduita de catre
functionarii publici si la implementarea procedurilor
disciplinare

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 351 din 07mai-2008

Ordinul 4500/2008

pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de
completare si transmitere a datelor si informatiilor
referitoare la respectarea normelor de conduita de catre
functionarii publici si la implementarea procedurilor
disciplinare

Ordinul 3241/2012

08.apr.13

Hotarirea 128/2012

08.apr.13

Statut din 2005

11.apr.13

11.apr.13

privind numirea reprezentantilor partii romane in cadrul
organismelor create in temeiul tratatelor bilaterale privind
gospodarirea apelor de frontiera

4

Guvernul

M.Of. 562 din 08aug-2012

Ordonanta 11/2012

pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de
reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei
financiare si de modificare si completare a unor acte
normative

Ministerul Muncii,
Familiei si Egalitatii de
Sanse

M.Of. 790 din 26noi-2008

Ordinul 983/2008

pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta
standardele europene armonizate referitoare la
echipamentele individuale de protectie

Guvernul

M.Of. 485 din 30iun-2008

Ordonanta urgenta
96/2008

privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii
nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii,
silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte
Agricole si Silvice ''Gheorghe Ionescu - Sisesti''

Guvernul

M.Of. 320 din 15apr-2005

12.apr.13

Hotarirea 266/2005

privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 126/2002
pentru stabilirea bazei materiale destinate activitatii de
reprezentare si protocol

Hotarirea 126/2002

pentru stabilirea bazei materiale destinate activitatii de
reprezentare si protocol

Guvernul

12.apr.13

M.Of. 134 din 20feb-2002

Parlamentul

M.Of. 470 din 08iul-2009

Ministerul Industriei si
Resurselor

M.Of. 245 din 10apr-2003

Ministerul Industriei si
Resurselor

M.Of. 161 din 13mar-2003

12.apr.13

12.apr.13

12.apr.13

14.apr.13

Legea 202/1998

17.apr.13

Ordinul 210/2003

17.apr.13

Ordinul 86/2003

privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei Republicare
pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia
1, ''Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor - butelii
cu capacitate pana la 26 litri pentru GPL'', aprobata prin
Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 86/2003

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia 1,
''Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu
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capacitate pana la 26 litri pentru GPL''

29.apr.13

Ordonanta urgenta
41/1998

privind organizarea activitatii de asistenta medicala si
psihologica a personalului din transporturi cu atributii in
siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei
Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor

Guvernul

M.Of. 456 din 27nov-1998

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 343L

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 106L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 105L

Legislatia Uniunii Europene
Decizia
2011/883/UE/21-dec2011

de stabilire a listei cu inspectorii Uniunii in temeiul
articolului 79 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
1224/2009 al Consiliului

22.apr.13

Decizia
1999/217/CE/23-feb1999

de adoptare a unui registru al substantelor aromatizante
folosite in sau pe produsele alimentare, stabilit in
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al
Parlamentului European si al Consiliului din 28 octombrie
1996

30.apr.13

Decizia
2011/252/UE/26-apr2011

de autorizare a statelor membre privind prelungirea
autorizatiilor provizorii acordate pentru noile substante
active acid ascorbic, ipconazol, spiromesifen, topramezon si
Pseudomonas sp. Tulpina DSMZ 13134

30.apr.13

Decizia
2010/232/PESC/26-apr2010

10.apr.13

de reinnoire a masurilor restrictive impotriva
Birmaniei/Myanmar
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PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2013 pentru abrogarea art.II din Legea nr.211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului
nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate
pensionarilor, veteranilor de război și vaduvelor de război
LEGE pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol
cinematografic, precum şi a altor imobile
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
și pădurilor
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a
unor cantități de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic Național și de energie
termică, precum și/sau energie termică pentru populație, precum și prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori
economici
LEGE pentru modificarea punctului 5 Anexa 2 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţie Naţionale de Integritate, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative
LEGE pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea
Administrației Naționale a Penitenciarelor și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul
European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național
al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, perecum și pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care
România este parte
LEGE pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în domeniul Securității, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 și semnat
de România la 18 februarie 2011, la Zagreb
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LEGE pentru ratificarea Protocolului Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010,
deschis spre semnare la 7 martie 2011 și semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea,
adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)
LEGE pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenției Consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Austria din 24 septembrie
1970, semnat la București la 13 septembrie 2012
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor și
perioadelor de studii din învățământul superior, semnat la București la 18 octombrie 2012
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