AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 24.11.2015.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 24.11.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei
26.nov.15

Legea 285/2015

pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole

Parlamentul

26.nov.15

Legea 287/2015

Parlamentul

28.nov.15

Ordinul 5442/2015

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind protectia
informatiilor clasificate militare, semnat la Bucuresti la 26 martie 2015
privind modificarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua si
a programelor de formare oferite de acestia, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului nr. 5.564/2011

Ministerul Educatiei
si Cercetarii
Stiintifice

M.Of. 874 din
23-noi-2015
M.Of. 874 din
23-noi-2015
M.Of. 807 din
29-oct-2015

Legislatia Uniunii Europene
25.nov.15
25.nov.15
25.nov.15
26.nov.15

Regulamentul 1981/
04-nov-2015
Regulamentul 1982/
04-nov-2015
Decizia 1985/
04-nov-2015
Regulamentul 761/
17-dec-2014

de aprobare a formaldehidei eliberate din N,N-metilenbismorfolina ca substanta activa existenta
destinata utilizarii in produsele biocide pentru tipurile de produs 6 si 13
de aprobare a hexaflumuronului ca substanta activa existenta destinata utilizarii in produsele biocide
pentru tipul de produs 18
in temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al
Consiliului, privind un servetel antiviral impregnat cu acid citric
de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la anumite
standarde tehnice de reglementare referitoare la participatiile importante

Comisia Europeana
Comisia Europeana
Comisia Europeana
Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
289L
Jurnalul Oficial
289L
Jurnalul Oficial
289L
Jurnalul Oficial
120L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPAND CU 24.11.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Uniunii Europene
25.nov.15

Regulamentul 1826/
15-sep-1969

de stabilire a formatului permiselor de libera trecere eliberate membrilor si agentilor institutiilor
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Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE pentru completarea art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
LEGE pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
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LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi pentru modificarea art.39 alin. (7 ) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale
LEGE privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov,
judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport International Braşov-Ghimbav"
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile
international interguvernamentale la care România este parte
LEGE privind modificarea art.2 din Legea nr.92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei
anuale
LEGE pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
LEGE privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
LEGE privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional, semnat la Chişinău la 27 august 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de
euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiţionale, precum şi pentru ratificarea celui de-al
cincilea Protocol adiţional semnat la Bucureşti la 23 septembrie 2015 şi la Chişinău la 24 septembrie 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea
programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la
27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale adiţionale
LEGE pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
LEGE pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
LEGE privind declararea zilei de 19 februarie - " Ziua Brâncuşi " ca sărbătoare naţională
LEGE privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor
Interne
LEGE pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană şi Statele sale Membre, pe de o parte, şi "Africa
Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaoundé, la 15 ianuarie 2009, şi la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009
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LEGE pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Côte d'Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi Satele sale Membre, pe de altă parte, semnat la
Abidjan, la 26 noiembrie 2008, şi la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.26/2015 pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
LEGE privind schemele de garantare a depozitelor
LEGE privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe
LEGE pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2015 privind modificarea art.XV alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
LEGE pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internationale interguvernamentale la care România este
parte, precum şi pentru aprobarea plăţii corizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale
LEGE pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
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