AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 24.06.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 16.06.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

Guvernul

M.Of. 433
din 13-iun2014

Parlamentul

M.Of. 434
din 13-iun2014

Ministerul Justitiei

M.Of. 428
din 11-iun2014

Guvernul

M.Of. 431
din 12-iun2014

pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati
cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin.
(1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Parlamentul

M.Of. 192
din 19mar-2014

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 13/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru
prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea
reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala GAZ EST - S.A.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 450
din 19-iun2014

Ordonanta
4/2010

privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania REPUBLICARE

16.iun.14

Legea
75/2014

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al
Ucrainei privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la
22 octombrie 2013

16.iun.14

Ordinul
1808/C/2014

pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a
acestor formulare

17.iun.14

Ordonanta
urgenta
36/2014

privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional
desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat

17.iun.14

Legea
18/2014

Ordinul
47/2014

16.iun.14

25.iun.14

1

privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului finantelor
publice si al ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de
afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea
programului ''Prima casa'' si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor
masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea
Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului
''Prima casa''

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 447
din 19-iun2014

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul
Oficial
157L

16.iun.14

Decizia
565/2014/UE
/15-mai-2014

de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele
externe, bazat pe recunoasterea unilaterala de catre Bulgaria, Croatia, Cipru si
Romania a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele nationale ale acestora
pentru tranzitul sau sederea preconizata pe teritoriile lor pentru o perioada care nu
depaseste 90 de zile in orice perioada de 180 de zile si de abrogare a Deciziilor nr.
895/2006/CE si nr. 582/2008/CE
de modificare a anexei V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste evaluarea si verificarea constantei
performantei produselor de constructii

Comisia Europeana

17.iun.14

Regulamentul
568/18-feb2014

Jurnalul
Oficial
157L

privind recunoasterea sistemului ''Gafta Trade Assurance Scheme'' in vederea
demonstrarii conformitatii cu criteriile de durabilitate in temeiul Directivelor
2009/28/CE si 98/70/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului

Comisia Europeana

24.iun.14

Decizia
2014/324/UE
/03-iun-2014

Jurnalul
Oficial
165L

privind recunoasterea sistemului ''KZR INiG System'' pentru demonstrarea
conformitatii cu criteriile de durabilitate in temeiul Directivelor 98/70/CE si
2009/28/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului

Comisia Europeana

24.iun.14

Decizia
2014/325/UE
/03-iun-2014

Jurnalul
Oficial
165L

Comisia Europeana

Regulamentul
418/24-apr2014

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substantele active
din punct de vedere farmacologic si clasificarea lor in functie de limitele reziduale
maxime din produsele alimentare de origine animala, in ceea ce priveste substanta
ivermectina

Jurnalul
Oficial
124L

26.iun.14

Ordinul
791/2014

Legislatia Uniunii Europene

24.iun.14

2

27.iun.14

Decizia
553/2014/UE
/15-mai-2014

27.iun.14

Decizia
554/2014/UE
/15-mai-2014

privind participarea Uniunii la Programul de cercetare si dezvoltare pentru autonomie
activa asistata derulat in comun de mai multe state membre

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

27.iun.14

Decizia
555/2014/UE
/15-mai-2014

privind participarea Uniunii la un program european pentru inovare si cercetare in
domeniul metrologiei (EMPIR) derulat in comun de mai multe state membre

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
169L

27.iun.14

Decizia
556/2014/UE
/15-mai-2014

privind participarea Uniunii la un al doilea Program de parteneriat intre Uniunea
Europeana si tari in curs de dezvoltare privind studiile clinice interventionale
(EDCTP2), derulat in comun de mai multe state membre

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
169L

Consiliul Uniunii
Europene

27.iun.14

Regulamentul
557/06-mai2014

Jurnalul
Oficial
169L

Consiliul Uniunii
Europene

27.iun.14

Regulamentul
558/06-mai2014

Jurnalul
Oficial
169L

Consiliul Uniunii
Europene

27.iun.14

gulamentul
559/06-mai2014

Jurnalul
Oficial
169L

Consiliul Uniunii
Europene

27.iun.14

Regulamentul
560/06-mai2014

Jurnalul
Oficial
169L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial

27.iun.14

Regulamentul
561/06-mai-

privind participarea Uniunii la un program de cercetare si dezvoltare derulat in comun
de mai multe state membre pentru a sprijini intreprinderile mici si mijlocii care
desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
169L
Jurnalul
Oficial
169L

privind infiintarea intreprinderii comune referitoare la initiativa privind
medicamentele inovatoare 2

privind infiintarea intreprinderii comune Clean Sky 2

privind infiintarea intreprinderii comune „Pile de combustie si hidrogen 2'

privind infiintarea intreprinderii comune pentru bioindustrii

privind infiintarea intreprinderii comune ECSEL

3

2014

169L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 10.06.2014:
Legislatia Romaniei
Ministerul Justitiei

M.Of. 731
din 18-oct2011

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Consultativ
pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare

Ministerul Educatiei,
Cercetarii,
Tineretului si
Sportului

M.Of. 709
din 07-oct2011

privind aprobarea componentei nominale a Colegiului Consultativ pentru CercetareDezvoltare si Inovare si a conducerii grupurilor de lucru permanente ale acestuia

Ministerul Educatiei,
Cercetarii,
Tineretului si
Sportului

M.Of. 710
din 07-oct2011

privind aprobarea componentei nominale a Consiliului National pentru Dezvoltare si
Inovare

Ministerul Educatiei,
Cercetarii,
Tineretului si
Sportului

M.Of. 306
din 04mai-2011

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National
pentru Dezvoltare si Inovare

M.Of. 306
din 04mai-2011

16.iun.14

Ordinul
4087/2011

Ministerul Educatiei,
Cercetarii,
Tineretului si
Sportului

Ordonanţa
4/2010

Guvernul

16.iun.14

privind instituirea infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania

M.Of. 66
din 29-ian-

16.iun.14

16.iun.14

16.iun.14

16.iun.14

Ordinul
2034/C/20
11

Ordinul
5514/2011

Ordinul
5527/2011

Ordinul
4088/2011

pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

4

2010
al COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE pentru implementarea Directivei
2007/16/CE privind punerea in aplicare a Directivei 85/611/CEE privind coordonarea
actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind anumite organisme de
plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), in ceea ce priveste clarificarea
anumitor definitii

Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare

M.Of. 216
din 20mar-2008

16.iun.14

Regulamen
tul 2/2008

17.iun.14

Ordinul
95/2005

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Grupului pentru
evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si
mijlocii

Agentia pentru
Intreprinderi Mici si
Mijocii si Cooperatie

M.Of. 452
din 27mai-2005

17.iun.14

Ordinul
56/2005

privind modificarea art. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Grupului
pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor
mici si mijlocii

Agentia pentru
Intreprinderi Mici si
Mijocii si Cooperatie

M.Of. 270
din 01-apr2005

Ordinul
240/2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Grupului pentru
evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si
mijlocii

Agentia pentru
Intreprinderi Mici si
Mijocii si Cooperatie

M.Of. 1130
din 30-noi2004

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 448
din 22-iul2013

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 197
din 30mar-2009

Parlamentul

M.Of. 72
din 04-feb2013

Banca Nationala a

M.Of. 630
din 23-sep-

17.iun.14

Ordinul
947/2013

privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie aeriana
terminala a unor categorii de aeronave civile

20.iun.14

Ordinul
16/2009

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si
aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de
S.C. C.P.L. CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA - S.R.L.

21.iun.14

Legea
36/1995

20.iun.14

30.iun.14

Regulamen
tul

notarilor publici si a activitatii notariale - Republicare
privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de
evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor

5

18/2009

acestora

30.iun.14

Hotarirea
946/2006

privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional pentru investitii initiale

30.iun.14

Legea
116/2011

privind stabilirea unor masuri temporare pentru functionarea Autoritatii pentru
Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Romaniei

2009

Guvernul

M.Of. 663
din 02-aug2006

Parlamentul

M.Of. 430
din 20-iun2011

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul
Oficial
161L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
341L

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 84L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial

Legislatia Uniunii Europene
de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele
externe, bazat pe recunoasterea unilaterala de catre Bulgaria, Cipru si Romania a
anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele nationale ale acestora in scopul
tranzitului pe teritoriile lor

16.iun.14

Decizia
582/2008/CE
/17-iun-2008

17.iun.14

Decizia
2013/768/PE
SC/16-dec2013

privind activitatile UE de sustinere a punerii in aplicare a Tratatului privind comertul
cu arme, in cadrul Strategiei europene de securitate

18.iun.14

Directiva
96/3/CE/26ian-1996

de instituire a unei derogari de la anumite dispozitii ale Directivei 93/43/CEE a
Consiliului privind igiena produselor alimentare in ceea ce priveste transportul
maritim al uleiurilor si grasimilor lichide in vrac

23.iun.14

Regulamentul
252/21-mar2012

de stabilire a metodelor de prelevare de probe si a metodelor de analiza pentru
controlul oficial al nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor si de PCB-uri
care nu sunt de tipul dioxinelor in anumite produse alimentare si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1883/2006

Decizia
2011/384/UE

de autorizare a Suediei sa aplice o rata redusa a taxei pentru energie electrica in cazul
energiei electrice furnizate in mod direct navelor aflate la dana intr-un port ('energie
electrica furnizata de reteaua terestra'') in conformitate cu articolul 19 din Directiva

25.iun.14
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/20-iun-2011

2003/96/CE

170L

27.iun.14

Regulamentul
521/30-mai2008

de infiintare a intreprinderii comune ''Pile de combustie si hidrogen''

27.iun.14

Regulamentul
73/20-dec2007

privind infiintarea intreprinderii comune pentru punerea in aplicare a initiativei
tehnologice comune privind medicamentele inovatoare

27.iun.14

Regulamentul
71/20-dec2007

27.iun.14

Regulamentul
72/20-dec2007

27.iun.14

Regulamentul
74/20-dec2007

de infiintare a ''intreprinderii comune ARTEMIS'' in scopul punerii in aplicare a unei
initiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate

30.iun.14

Regulamentul
1216/28-nov2013

de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 288/2009 in ceea ce priveste termenul-limita
pana la care statele membre trebuie sa notifice Comisiei strategiile si cererile lor de
ajutor, precum si termenul-limita pana la care Comisia trebuie sa decida in privinta
alocarii definitive a ajutoarelor in cadrul programului de incurajare a consumului de
fructe in scoli

30.iun.14

Decizia
2013/354/PE
SC/03-iul2013

privind Misiunea de Politie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL
COPPS)

Regulamentul
629/28-iun-

de stabilire a unor masuri exceptionale suplimentare privind plasarea pe piata Uniunii
in anul de comercializare 2012/2013 a zaharului si a izoglucozei peste cota cu taxa pe

30.iun.14

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
153L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 30L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 30L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 30L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 30L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
319L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
185L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

privind infiintarea intreprinderii comune Clean Sky

de infiintare a ''intreprinderii comune ENIAC''

7

2013

excedent redusa

179L

de stabilire a unor masuri exceptionale suplimentare privind plasarea pe piata Uniunii
in anul de comercializare 2012/2013 a zaharului si a izoglucozei peste cota cu taxa pe
excedent redusa

Comisia Europeana

30.iun.14

Regulamentul
505/31-mai2013

Jurnalul
Oficial
147L

de stabilire a unor masuri exceptionale privind plasarea pe piata Uniunii in anul de
comercializare 2012/2013 a zaharului si a izoglucozei peste cota cu taxa pe excedent
redusa

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 84L

30.iun.14

Regulamentul
281/22-mar2013

de stabilire a unor masuri exceptionale privind plasarea pe piata Uniunii in anul de
comercializare 2012/2013 a zaharului si a izoglucozei peste cota cu taxa pe excedent
redusa

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 45L

30.iun.14

Regulamentul
131/15-feb2013

de autorizare a Ungariei sa aplice o masura speciala de derogare de la articolul 193
din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

30.iun.14

Decizia
2012/624/UE
/04-oct-2012

Jurnalul
Oficial
274L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
297L

30.iun.14

Decizia
2009/831/CE
/10-nov-2009

de autorizare a Portugaliei in vederea aplicarii unei rate reduse a accizei pentru romul
si lichiorurile produse si consumate pe plan local in regiunea autonoma Madeira si
pentru lichiorurile si rachiul produse si consumate pe plan local in regiunea autonoma
Azore

30.iun.14

Regulamentul
800/06-aug2008

de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in
aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii
de ajutoare)

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
214L

Consiliul Uniunii
Europene
privind instituirea Misiunii de Asistenta la Frontiera a Uniunii Europene pentru
punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

30.iun.14

Actiunea
comuna
2005/889/PE
SC/25-nov2005
Regulamentul
1857/15-dec-

privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru
intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de

Comisia
Comunitatilor

Editia
Speciala a

30.iun.14

8

2006

produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

Europene

Jurnalului
Oficial

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
LEGE pentru aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de
Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice" Electrica" -S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele
măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale" Distrigaz Sud" -S.A. București și a Societății
Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" S.A.Târgu-Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a
energiei electrice, precum și a termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri
pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" -S.A. și
"Electrica Oltenia" - S.A.
LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și
Drumuri Naționale din România -S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
LEGE privind invențiile de serviciu
LEGE pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
LEGE privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărții
LEGE pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
LEGE privind reglementarea activității de voluntariat în România
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea
plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în
vederea participării Consiliului Concurenței la activitățile Comitetului de Concurență al OCDE și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare ce
către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la organismele internaționale
LEGE pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul
LEGE privind declararea comunei Șepreuș, județul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste
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LEGE pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane
LEGE privind modificarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
LEGE privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Școlii Ardelene
LEGE privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului
LEGE pentru modificarea art.86 din Legea audiovizualului nr.504/2002
LEGE privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
LEGE privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor
de către întreprinzătorii tineri
LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor
Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanţe
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
LEGE privind parteneriatul public-privat
LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
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