AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 20.04.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 20.04.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

M.Of. 202
din 26mar-2015

25.apr.15
Hotarirea
130/2015

privind echipamentele radio si echipamentele terminale de comunicatii electronice si
recunoasterea mutuala a conformitatii acestora

Guvernul

26.apr.15 Ordonanta
urgenta
5/2015

30.apr.15
Ordinul
393/2015

privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Guvernul

privind aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid pentru calculul si proiectarea la
actiunea seismica a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare si depozitare
in spatii comerciale'', indicativ GP 128-2014

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 253
din 16apr-2015
M.Of. 214
din 31mar-2015

Legislatia Uniunii Europene

21.apr.15

Regulamentul
537/31-mar2015

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste utilizarea lacurilor de aluminiu din
cosenila, acid carminic, carmine (E 120) in alimentele dietetice destinate unor scopuri
medicale speciale
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
88L

21.apr.15

Regulamentul
538/31-mar2015

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste utilizarea de acid benzoic-benzoati (E
210-213) in crevetii fierti si conservati in saramura

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
88L

21.apr.15

Regulamentul
539/31-mar2015

de autorizare a unei mentiuni de sanatate inscrise pe produsele alimentare, alta decat
cele care se refera la reducerea riscului de imbolnavire si la dezvoltarea si sanatatea
copiilor, si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
88L

22.apr.15

de aprobare a substantei active COS-OGA, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind introducerea pe piata a
produselor fitosanitare, si de modificare a anexei la Regulamentul de punere in
aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

Comisia Europeana

Regulamentul
543/01-apr2015

Jurnalul
Oficial
90L

22.apr.15

Decizia
547/01-apr2015

privind cerintele de siguranta care trebuie indeplinite de standardele europene
pentru semineuri cu alcool fara cos de fum in conformitate cu Directiva 2001/95/CE a
Parlamentului European si a Consiliului privind siguranta generala a produselor

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
90L

25.apr.15

Regulamentul
697/24-iun2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
184L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
92L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
92L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
92L

28.apr.15

28.apr.15

28.apr.15

Regulamentul
550/24-mar2015
Regulamentul
551/24-mar2015
Regulamentul
553/07-apr2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 906/2009 cu privire la perioada de aplicare a
acestuia

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

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Miel des Cevennes (IGP)]

de aprobare a substantei active cerevisan, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind introducerea pe piata a
produselor fitosanitare, si de modificare a anexei la Regulamentul de punere in
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aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2012 al Comisiei de punere in aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea
ce priveste cerintele de omologare de tip pentru anumite categorii de autovehicule in
legatura cu sistemele avansate de franare de urgenta

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
93L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
93L

29.apr.15

Regulamentul
562/08-apr2015

29.apr.15

Directiva
565/08-apr2015

de modificare a Directivei 2006/86/CE in ceea ce priveste anumite cerinte tehnice
pentru codificarea tesuturilor si a celulelor umane

Directiva
566/08-apr2015

de punere in aplicare a Directivei 2004/23/CE in ceea ce priveste procedurile de
verificare a standardelor echivalente in materie de calitate si de siguranta ale
tesuturilor si celulelor importate

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
93L

Comisia Europeana

Directiva
573/30-ian2015

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din senzorii din clorura de polivinil utilizati in dispozitivele medicale
pentru diagnostic in vitro

Jurnalul
Oficial
94L

Comisia Europeana

30.apr.15

Directiva
574/30-ian2015

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru mercurul folosit in sistemele de imagistica cu ultrasunete pentru analiza
intravasculara

Jurnalul
Oficial
94L

30.apr.15

Directiva
559/09-apr2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
95L

29.apr.15

30.apr.15

de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 20.04.2015:
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Legislatia Romaniei

25.apr.15
Hotarirea
88/2003

privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si
recunoasterea mutuala a conformitatii acestora - Republicare

Hotarirea
236/2004

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 88/2003 privind
echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea
mutuala a conformitatii acestora

Ordinul
2264/2011

privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectiva a
deseurilor de echipamente electrice si electronice

25.apr.15

26.apr.15

26.apr.15

26.apr.15

Hotarirea
1037/2010

privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Ordinul
901/S.B./2
005

privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente
electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si
sanatatea personalului din punctele de colectare

Guvernul

M.Of. 477
din 17-iul2007

Guvernul

M.Of. 191
din 04mar-2004

Ministerul Mediului
si Padurilor

M.Of. 715
din 11-oct2011

Guvernul

M.Of. 728
din 02-noi2010

Ministerul Mediului
si Gospodaririi Apelor

M.Of. 910
din 12-oct2005

Comunitatea
Europeana

Jurnalul
Oficial
129L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 20L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
117L

Legislatia Uniunii Europene

28.apr.15
Acord din 28apr-2009

privind cooperarea in domeniul pescuitului si al conservarii florei si faunei marine din
Marea Baltica

30.apr.15

Regulamentul
111/26-ian2015

de stabilire a unor masuri pentru a atenua o amenintare grava pentru conservarea
stocului de biban-de-mare (Dicentrarchus labrax) din Marea Celtica, din Canalul
Manecii, din Marea Irlandei si din Marea Nordului meridionala

30.apr.15

Decizia
2013/205/UE
/25-apr-2013

de autorizare a statelor membre sa prelungeasca autorizatiile provizorii acordate
pentru noile substante active acequinocil, aminopiralid, acid ascorbic, flubendiamida,
gama-cihalotrin, ipconazol, metaflumizona, ortosulfamuron, Pseudomonas sp. tulpina
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DSMZ 13134, piridalil, piroxsulam, spiromesifen, tiencarbazon si topramezon

30.apr.15

Decizia
2013/184/PE
SC/22-apr2013

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

Jurnalul
Oficial
111L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren
sau inundaţiilor
LEGE pentru modificare art.6 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.20 / 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea art.9 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor
LEGE pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de
pensii administrate privat
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
LEGE privind modificarea art.24 alineatul (4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificări ulterioare
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în
proprietatea Ministerului Afacerilor Interne
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de turism în România
LEGEA de modificare şi completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din
România
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