AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 08.04.2014.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 08.04.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

08.apr.14

Hotarirea
239/2014

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 965/2002
privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor,
oraselor si comunelor din judetul Dolj

08.apr.14

Hotarirea
240/2014

privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr.
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului

Hotarirea
249/2014

privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor in Colegiul
uninominal nr. 3 din Circumscriptia electorala nr. 37 - judetul Timis

10.apr.14

Hotarirea
199/2014

privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor si Senat in unele
colegii uninominale din Circumscriptia electorala nr. 18 - judetul Galati, Circumscriptia
electorala nr. 20 - judetul Gorj, Circumscriptia electorala nr. 22 - judetul Hunedoara,
Circumscriptia electorala nr. 25 - judetul Ilfov, Circumscriptia electorala nr. 32 judetul Satu Mare si Circumscriptia electorala nr. 42 - municipiul Bucuresti

11.apr.14

Legea
346/2002

11.apr.14

Legea
17/2014

10.apr.14

privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole
situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata
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Guvernul

M.Of. 250
din 08-apr2014

Guvernul

M.Of. 250
din 08-apr2014

Guvernul

M.Of. 248
din 07-apr2014

Guvernul

M.Of. 202
din 21mar-2014

Parlamentul

M.Of. 251
din 08-apr2014

Parlamentul

M.Of. 178
din 12mar-2014

a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

''Ghid privind executia protectiilor prin hidrofobizare a materialelor de constructie
aparente - lemn, beton, caramida, piatra naturala si artificiala - indicativ GE 030-2014''

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 180
din 13mar-2014

Ordinul
223/2014

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind executia protectiilor prin
hidrofobizare a materialelor de constructie aparente - lemn, beton, caramida, piatra
naturala si artificiala'' - indicativ GE 030-2014

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 180
din 13mar-2014

13.apr.14

Hotarirea
177/2014

privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 643/2011 pentru
aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate ''C.F.R.''
- S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si gestionarea
acestora

Guvernul

M.Of. 183
din 14mar-2014

15.apr.14

Norme
Metodologice
din 2014

privind elementele tehnice si de securitate ale sistemului de colectare online a
declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca

Ministerul pentru
Societatea
Informationala

M.Of. 227
din 31mar-2014

27.apr.14

Norma din
2014

de securitate nucleara privind pregatirea raspunsului la tranzienti, accidente si situatii
de urgenta la centralele nuclearoelectrice

Comisia Nationala
pentru Controlul
Activitatilor Nucleare

M.Of. 65
din 27-ian2014

pentru aprobarea Normelor de securitate nucleara privind pregatirea raspunsului la
tranzienti, accidente si situatii de urgenta la centralele nuclearoelectrice

Comisia Nationala
pentru Controlul
Activitatilor Nucleare

M.Of. 65
din 27-ian2014

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
103L

12.apr.14

12.apr.14

27.apr.14

Reglementari
tehnice din
2014

Ordinul
3/2014

Legislatia Uniunii Europene

08.apr.14

Regulamentul
333/11-mar2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 pentru a defini modalitatile de
realizare a obiectivului prevazut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2
generate de autoturismele noi
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08.apr.14

Regulamentul
347/04-apr2014

08.apr.14

Decizia
2014/188/UE
/03-apr-2014

privind identificarea specificatiilor tehnice TIC care pot fi utilizate drept referinte in
procedurile de achizitii publice

09.apr.14

Regulamentul
274/14-mar2014

de rectificare a versiunii in limba lituaniana a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 de
stabilire a unei liste de mentiuni de sanatate permise, inscrise pe produsele
alimentare, altele decat cele care se refera la reducerea riscului de imbolnavire si la
dezvoltarea si sanatatea copiilor

09.apr.14

Regulamentul
278/19-mar2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 in ceea ce priveste clarificarea,
armonizarea si simplificarea utilizarii mijloacelor de detectare a urmelor de explozibili
de modificare a anexelor I, II si III la Directiva 2000/25/CE a Parlamentului European si
a Consiliului privind masurile care trebuie luate impotriva emisiei de poluanti gazosi si
de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole si forestiere

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 82L

09.apr.14

Directiva
2014/43/UE/
18-mar-2014

Jurnalul
Oficial 82L

09.apr.14

de modificare a anexelor I, II si III la Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European si
a Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a
remorcilor acestora si a echipamentului remorcat interschimbabil, impreuna cu
sistemele, componentele si unitatile lor tehnice separate

Comisia Europeana

Directiva
2014/44/UE/
18-mar-2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului in ceea ce priveste
competentele de executare si competentele delegate conferite Comisiei

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 84L

09.apr.14

Regulamentul
252/26-feb2014

Regulamentul
255/26-feb2014

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2008/97, (CE) nr. 779/98 si (CE) nr. 1506/98
ale Consiliului in domeniul importului de ulei de masline si de alte produse agricole
din Turcia, in ceea ce priveste competentele delegate si competentele de executare
conferite Comisiei

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 84L

09.apr.14

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 in ceea ce priveste cresterea
continutului maxim total de anhidrida sulfuroasa atunci cand conditiile climatice
impun acest lucru
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
102L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
102L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 83L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 82L

privind notificarea catre Comisie a proiectelor de investitii in infrastructura energetica
din Uniunea Europeana, de inlocuire a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al
Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 al Consiliului

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 84L

09.apr.14

Regulamentul
256/26-feb2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului referitor la
includerea Groenlandei in punerea in aplicare a sistemului de certificare pentru
Procesul Kimberley

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 84L

09.apr.14

Regulamentul
257/26-feb2014

privind stabilirea unor norme si proceduri care sa permita participarea Groenlandei la
sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 84L

09.apr.14

Decizia
136/2014/UE
/20-feb-2014

privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si acordarea
de licente multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare
online pe piata interna

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 84L

09.apr.14

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

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 85L

10.apr.14

Regulamentul
285/13-feb2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la
efectul direct, substantial si previzibil al contractelor in Uniune si la prevenirea
eludarii normelor si a obligatiilor
de modificare a anexei XVII 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 mercurul

Comisia Europeana

10.apr.14

Regulamentul
847/19-sep2012

Jurnalul
Oficial
253L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 87L

11.apr.14

Regulamentul
290/21-mar2014

privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanaza si endo-1,3(4)-betaglucanaza produse de Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ca aditiv furajer
pentru pasari de curte, purcei intarcati si porci pentru ingrasare si de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1259/2004, (CE) nr. 943/2005, (CE) nr. 1206/2005 si (CE) nr.
322/2009 (titularul autorizatiei Adisseo France S.A.S.)

Comisia Europeana
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1289/2004 in ceea ce priveste perioada de
asteptare si limitele maxime de reziduuri pentru aditivul furajer decochinat

Jurnalul
Oficial 87L

11.apr.14

Regulamentul
291/21-mar2014
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privind autorizarea unui preparat de 6-fitaza produs de Trichoderma reesei (CBS
126897) ca aditiv pentru hrana pasarilor de curte, a purceilor intarcati, a porcilor
pentru ingrasat si a scroafelor (titularul autorizatiei: ROAL Oy)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 87L

11.apr.14

Regulamentul
292/21-mar2014

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 [Lenteja de Tierra de Campos (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 89L

14.apr.14

Regulamentul
294/20-mar2014

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 [Antequera (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 89L

14.apr.14

Regulamentul
295/20-mar2014

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 [Neufchatel (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 89L

14.apr.14

Regulamentul
296/20-mar2014

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 [Valencay (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 89L

14.apr.14

Regulamentul
297/20-mar2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 89L

14.apr.14

Regulamentul
298/21-mar2014

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului si a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei in
ceea ce priveste utilizarea difosfatului biacid de magneziu ca agent de afanare si
corector de aciditate
privind autorizarea unui preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanaza produsa de
Trichoderma reesei (CBS 126896) ca aditiv pentru hrana puilor pentru ingrasat si a
purceilor intarcati (titularul autorizatiei: ROAL Oy)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 90L

15.apr.14

Regulamentul
302/25-mar2014

privind autorizarea preparatelor de Enterococcus faecium NCIMB 10415,
Enterococcus faecium DSM 22502 si Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 ca aditivi
furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 90L

15.apr.14

Regulamentul
304/25-mar2014
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privind autorizarea acidului propionic, a propionatului de sodiu si a propionatului de
amoniu ca aditivi in hrana destinata tuturor speciilor de animale cu exceptia
rumegatoarelor, a porcinelor si a pasarilor de curte

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 90L

15.apr.14

Regulamentul
305/25-mar2014

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Almendra de Mallorca/Almendra
Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 91L

16.apr.14

Regulamentul
308/20-mar2014

Comisia Europeana
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Aceite de la Comunitat Valenciana (DOP)]

Jurnalul
Oficial 91L

16.apr.14

Regulamentul
309/20-mar2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 91L

16.apr.14

Regulamentul
310/25-mar2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 91L

16.apr.14

Regulamentul
311/25-mar2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 91L

16.apr.14

Regulamentul
312/26-mar2014

de stabilire a unui cod de retea privind echilibrarea retelelor de transport de gaz
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 [Pecorino Sardo (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 91L

16.apr.14

Regulamentul
313/26-mar2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor
chimice (REACH) in ceea ce priveste anexa XVII (substante CMR)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 93L

17.apr.14

Regulamentul
317/27-mar2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 98L

21.apr.14

Regulamentul
327/26-mar-

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura Combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Requeijao da Beira Baixa (DOP)]
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2014

21.apr.14

Regulamentul
328/26-mar2014

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Miele Varesino (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 98L

21.apr.14

Regulamentul
326/26-mar2014

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 [Lomnicke suchary (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 98L

22.apr.14

Regulamentul
336/28-mar2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 99L

22.apr.14

Regulamentul
337/28-mar2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 99L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata
Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
100L

23.apr.14

Regulamentul
342/21-ian2014

de completare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a
Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului cu
privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea metodelor de
calculare a cerintelor privind rata de adecvare a capitalului pentru conglomeratele
financiare

25.apr.14

Regulamentul
334/11-mar2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispozitie pe
piata si utilizarea produselor biocide, in ceea ce priveste anumite conditii de acces pe
piata

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
103L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata
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ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 08.04.2014:
Legislatia Romaniei

01.apr.14

01.apr.14

01.apr.14

01.apr.14

01.apr.14

01.apr.14
01.apr.14

Ordinul
106/2013

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 19/2009 privind stabilirea tarifelor
reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de
S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 816
din 21-dec2013

Ordinul
54/2009

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 19/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru
prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD
RETELE - S.R.L.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 273
din 27-apr2009

Ordinul
55/2009

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 21/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru
prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ
DISTRIBUTIE - S.A.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 273
din 27-apr2009

privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale
realizata de S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 197
din 30mar-2009

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a
gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 197
din 30mar-2009

Ordinul
22/2009

privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale
realizata de S.C. E.ON GAZ ROMANIA - S.A.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 197
din 30mar-2009

Ordinul

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a

Autoritatea
Nationala de

M.Of. 197
din 30-

Ordinul
18/2009

Ordinul
19/2009
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21/2009

gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE - S.A.

03.apr.14

Decizia
76/2014

privind exercitarea atributiilor presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor
Publici

03.apr.14

ContractCadru din
2011

de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul
2011

03.apr.14

Ordinul
150/2011

privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere
prin terminalul petrolier pentru anul 2011

04.apr.14

Decizia
459/2013

privind exercitarea atributiilor presedintelui Autoritatii pentru Administrarea Activelor
Statului

04.apr.14

Legea
255/1998

Reglementare in
Domeniul Energiei

mar-2009

Primul-Ministru

M.Of. 155
din 04mar-2014

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 401
din 08-iun2011

Agentia Nationala pt
Resurse Minerale

M.Of. 401
din 08-iun2011

Primul-Ministru

M.Of. 703
din 15-noi2013

Parlamentul

M.Of. 926
din 28-dec2011

Oficiul Registrului
Nat. al Informatiilor
Secrete de Stat

M.Of. 866
din 05-dec2003

Parlamentul

M.Of. 72
din 31-ian2002

Parlamentul

M.Of. 7 din
04-ian2011

privind protectia noilor soiuri de plante*) - Republicare

04.apr.14

Ordinul
489/2003

pentru aprobarea Ghidului privind structura si continutul Procedurilor Operationale
de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme informatice si de comunicatii (SIC) - DS 2

05.apr.14

Legea
72/2002

a zootehniei

06.apr.14

Legea
266/2002

privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea
semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de
plante - REPUBLICARE
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06.apr.14

Legea
141/2010

Parlamentul

M.Of. 498
din 19-iul2010

Parlamentul

M.Of. 282
din 29-apr2009

Parlamentul

M.Of. 742
din 16-aug2005

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 659
din 28-oct2013

Parlamentul

M.Of. 876
din 20-dec2007

Parlamentul

M.Of. 772
din 12-noi2009

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial
202L

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
140L

privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de
Semnalari si participarea Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen

06.apr.14

Legea
94/1992

06.apr.14

Legea
21/1996

Legea concurentei - Republicare

07.apr.14

Ordinul
76/2013

privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor
de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licentei de operare
a Sistemului national de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de inmagazinare
2013-2014

07.apr.14

Legea
129/1992

11.apr.14

Legea
346/2002

privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi - REPUBLICARE

privind protectia desenelor si modelelor - Republicare

privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale*) - REPUBLICARE
Legislatia Uniunii Europene

01.apr.14

Decizia EUTM
MALI/1/2013
/19-iul-2013

01.apr.14

Regulamentul
593/31-mai2007

privind numirea unui comandant al misiunii UE pentru misiunea militara a Uniunii
Europene pentru a contribui la instruirea fortelor armate maliene (EUTM Mali)

privind onorariile si taxele percepute de Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei
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05.apr.14

Regulamentul
162/21-feb2011

05.apr.14

Regulamentul
1125/03-dec2010

de stabilire a centrelor de interventie pentru cereale si de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1173/2009

06.apr.14

Decizia
ATALANTA/3/
2013/02-dec2013

privind numirea unui comandant al fortei UE pentru operatia militara a Uniunii
Europene in vederea unei contributii la descurajarea, prevenirea si reprimarea actelor
de piraterie si de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

13.apr.14

Decizia
2011/235/PE
SC/12-apr2011

30.apr.14

Decizia
2013/184/PE
SC/22-apr2013

30.apr.14

Regulamentul
772/07-apr2004

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 47L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
318L

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial
324L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
100L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
111L

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

de stabilire a centrelor de interventie pentru orez

privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in
vedere situatia din Iran

privind masuri restrictive impotriva Myanmar/Birmaniei si de abrogare a Deciziei
2010/232/PESC

privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri
de transfer de tehnologie
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PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE pentru modificarea șI completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizare fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării
publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
LEGE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru
Societatea "Complexul Energetic Hunedoara "-S.A.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru
Fondul de participare JEREMIE
LEGE privind acceptarea Codului de siguranță din 2008 pentru nave cu destinație specială, adoptat de Organizația Maritimă Internațională
prin rezoluția MSC.266(84) a Comitetului de siguranță maritimă, la Londra, la 13 mai 2008
LEGE pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și
America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012
LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele
Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30
aprilie 2007
LEGE privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sezonul zootehnic
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și
academice administrate de Comisia Fulbright româno-amaricană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013
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