AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 04.08.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 04.08.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

07.aug.15

Ordinul
164/2015

Ordonanta

12.aug.15 13/2015

privind aprobarea reglementarii tehnice ''Procedura pentru inspectia tehnica a
echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea si finisarea lucrarilor de
pamant specifice la drumuri, aeroporturi si fundatii speciale'', indicativ PCC 024-2015
privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor in cadrul cooperarii
transfrontaliere pentru prevenirea si combaterea actelor de terorism, a infractiunilor
conexe acestora si a infractiunilor contra securitatii nationale, precum si pentru
prevenirea si inlaturarea amenintarilor la adresa securitatii nationale

14.aug.15

Hotarirea
424/2015

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

15.aug.15

Legea
198/2015

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

21.aug.15 215/2015

Legea

pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului
public parlamentar

Legea
216/2015

privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al
Romaniei

21.aug.15
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Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 501
din 08-iul2015

Guvernul

M.Of. 520
din 13-iul2015

Guvernul

M.Of. 447
din 23-iun2015

Parlamentul

M.Of. 529
din 16-iul2015

Parlamentul

M.Of. 546
din 22-iul2015

Parlamentul

M.Of. 546
din 22-iul2015

Parlamentul

M.Of. 561
din 28-iul2015

Parlamentul

M.Of. 484
din 02-iul2015

Legea

27.aug.15 219/2015

privind economia sociala

Legea

31.aug.15 177/2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
Legislatia Uniunii Europene

04.aug.15

Regulamentul
1149/01-iul2015

04.aug.15

Regulamentul
1150/01-iul2015

04.aug.15

Regulamentul
1151/02-iul2015

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [De Meerlander (IGP)]

04.aug.15

Regulamentul
1152/14-iul2015

privind autorizarea extractelor de tocoferol din uleiuri vegetale, a extractelor bogate
in tocoferol din uleiuri vegetale (bogate in delta-tocoferol) si a alfa-tocoferolului ca
aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

05.aug.15

Regulamentul
1296/28-iul2015

05.aug.15

Decizia 5/07nov-2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
187L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
187L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
187L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
187L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
199L

Consiliul de Asociere
UE-America Centrala

Jurnalul
Oficial
196L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Ekstra djevicansko maslinovo ulje Cres (DOP)]

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

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 468/2010 de stabilire a listei UE a navelor
care practica activitati de pescuit ilicite, nedeclarate si nereglementate

privind indicatiile geografice care trebuie incluse in anexa XVIII la acord [2015/1219]
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
188L

05.aug.15

Regulamentul
1161/02-iul2015

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Salame Piemonte (IGP)]

05.aug.15

Regulamentul
1163/15-iul2015

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1445/2007 al Parlamentului European
si al Consiliului in ceea ce priveste lista pozitiilor de baza utilizate pentru paritatile
puterii de cumparare

05.aug.15

de aprobare a substantei active halauxifen-metil, 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
1165/15-iul2015

Jurnalul
Oficial
188L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
188L

05.aug.15

Directiva
1168/15-iul2015

de modificare a Directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a masurilor de
punere in aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului si, respectiv, a
articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului in ceea ce priveste caracteristicile
minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de
plante agricole si specii de legume

privind masurile de salvgardare prevazute de Acordul dintre Comunitatea Economica
Europeana si Confederatia Elvetiana (text codificat)

Parlamentul
European

06.aug.15

Regulamentul
1145/08-iul2015

Jurnalul
Oficial
191L

Comisia Europeana

07.aug.15

Regulamentul
1176/17-iul2015

de autorizare a substantei active virusul mozaic pepino, tulpina CH2, izolat 1906, 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

Jurnalul
Oficial
192L

Comisia Europeana

07.aug.15

Decizia
1183/17-iul2015

Jurnalul
Oficial
192L

de stabilire a unor specificatii tehnice si operationale necesare pentru implementarea
versiunii 3 a sistemului EGNOS
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
188L

de punere in aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste cerintele in materie de proiectare ecologica aplicabile
aparatelor pentru incalzire locala cu combustibil solid

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
193L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
193L

Banca Centrala
Europeana

Jurnalul
Oficial
193L

Banca Centrala
Europeana

Jurnalul
Oficial
193L

10.aug.15

Regulamentul
1185/24-apr2015

10.aug.15

Regulamentul
1186/24-apr2015

10.aug.15

Decizia
1196/02-iul2015

10.aug.15

Decizia
1195/02-iul2015

de punere in aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste cerintele in materie de proiectare ecologica aplicabile
aparatelor pentru incalzire locala

Comisia Europeana

10.aug.15

Regulamentul
1188/28-apr2015

Jurnalul
Oficial
193L

de punere in aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica aplicabile cazanelor cu
combustibil solid

Comisia Europeana

10.aug.15

Regulamentul
1189/28-apr2015

Jurnalul
Oficial
193L

Comisia Europeana

10.aug.15

Regulamentul
1190/20-iul2015

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului
European si al Consiliului privind produsele cosmetice

Jurnalul
Oficial
193L

privind neaprobarea Artemisia vulgaris L. ca substanta de baza in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind
introducerea pe piata a produselor fitosanitare

Comisia Europeana

10.aug.15

Regulamentul
1191/20-iul2015

Jurnalul
Oficial
193L

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului in
ceea ce priveste etichetarea energetica a aparatelor pentru incalzire locala

de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale Bancii Centrale
Europene (BCE/2015/26)

de modificare a Deciziei (UE) 2015/298 privind distribuirea provizorie a venitului
Bancii Centrale Europene (BCE/2015/25)
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Comisia Europeana

10.aug.15

Regulamentul
1192/20-iul2015

de aprobare a substantei active ''amestec de terpenoide QRD 460'', 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

Jurnalul
Oficial
193L

privind publicarea cu o restrictie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referintei
standardului EN 12635:2002+A1:2008 referitor la porti si usi industriale, comerciale si
de garaj in temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Comisia Europeana

10.aug.15

Decizia
1194/20-iul2015

Jurnalul
Oficial
193L

Comisia Europeana

13.aug.15

Decizia
1214/22-iul2015

Jurnalul
Oficial
196L

Comisia Europeana

14.aug.15

Regulamentul
1221/24-iul2015

Jurnalul
Oficial
197L

Comisia Europeana

14.aug.15

Regulamentul
1222/24-iul2015

de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea
congestiilor

Jurnalul
Oficial
197L

de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini aferent unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Soppressata di Calabria (DOP)]

Comisia Europeana

17.aug.15

Regulamentul
1287/23-iul2015

Jurnalul
Oficial
198L

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 [Capocollo di Calabria (DOP)]

Comisia Europeana

17.aug.15

Regulamentul
1285/23-iul2015

Jurnalul
Oficial
198L

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 [Pancetta di Calabria (DOP)]

Comisia Europeana

17.aug.15

Regulamentul
1286/23-iul2015

Jurnalul
Oficial
198L

privind crearea portalului european pentru proiecte de investitii si stabilirea
specificatiilor sale tehnice
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a
amestecurilor, in vederea adaptarii acestuia la progresul tehnic si stiintific
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Comisia Europeana

Regulamentul
917/15-iun2015

de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 de stabilire a unor liste de
tari terte, teritorii sau parti ale acestora autorizate sa introduca in Uniunea Europeana
anumite animale si carne proaspata, precum si a cerintelor de certificare sanitarveterinara in ceea ce priveste Bangladesh

Jurnalul
Oficial
149L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
359L

17.aug.15

Regulamentul
1329/09-dec2014

de stabilire a formularelor mentionate in Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului privind competenta, legea aplicabila,
recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti si acceptarea si executarea
actelor autentice in materie de succesiuni si privind crearea unui certificat european
de mostenitor

17.aug.15

Regulamentul
650/04-iul2012

privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor
judecatoresti si acceptarea si executarea actelor autentice in materie de succesiuni si
privind crearea unui certificat european de mostenitor

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
201L

18.aug.15

de aprobare a substantei active sulfoxaflor, 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
1295/27-iul2015

Jurnalul
Oficial
199L

Comisia Europeana

18.aug.15

Regulamentul
1297/28-iul2015

Jurnalul
Oficial
199L

Comisia Europeana

18.aug.15

Regulamentul
1298/28-iul2015

de modificare a anexelor II si VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului
European si al Consiliului privind produsele cosmetice

Jurnalul
Oficial
199L

18.aug.15

privind publicarea cu o restrictie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referintei
standardului EN 13241-1:2003 + A1:2011 privind usile si portile pentru uz industrial,
comercial si pentru garaje in temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European
si a Consiliului

Comisia Europeana

Decizia
1301/20-iul2015

Jurnalul
Oficial
199L

17.aug.15

de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor traditionale garantate
[Traditional Bramley Apple Pie Filling (STG)]
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18.aug.15

Decizia
1302/28-iul2015

20.aug.15

Regulamentul
1311/24-iul2015

20.aug.15

Regulamentul
1312/24-iul2015

20.aug.15

Regulamentul
1313/24-iul2015

20.aug.15

Decizia
1320/30-iul2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
199L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
203L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
203L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
203L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
203L

privind identificarea profilurilor initiativei ''Integrating the Healthcare Enterprise''
pentru utilizarea ca referinte in cadrul achizitiilor publice

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Plate de Florenville (IGP)]

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Fesols de Santa Pau (DOP)]

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Anghinare de Roussillon (IGP)]
privind retragerea din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in temeiul Directivei
2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a referintelor standardelor
privind elementele de sustinere pentru suzete, privind suzetele, privind dispozitivele
ajutatoare la plutire pentru invatarea inotului si privind gratarele de frigere in aer
liber

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPAND CU 04.08.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

21.aug.15

Legea
381/2013

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea
de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei
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Parlamentul

M.Of. 846
din 30-dec2013

Decretul

21.aug.15 1204/2013

21.aug.15

Ordonanta
urgenta
96/2013

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr
96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic si consular
al Romaniei

privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic si consular al
Romaniei

Presedintele
Romaniei

M.Of. 846
din 30-dec2013

Guvernul

M.Of. 646
din 21-oct2013

Legislatia Uniunii Europene

04.aug.15

Regulamentul
743/31-iul2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
205L

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

de introducere a masurilor de protectie privind importurile de moluste bivalve din
Turcia destinate consumului uman

06.aug.15

Regulamentul
2841/19-dec1972

privind masurile de salvgardare prevazute de Acordul dintre Comunitatea Economica
Europeana si Confederatia Elvetiana
in sprijinul propunerii Uniunii privind instituirea unui cod de conduita international
pentru activitatile din spatiul cosmic, ca o contributie la masuri privind transparenta si
consolidarea increderii in activitatile din spatiul cosmic

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 33L

09.aug.15

Decizia (PESC)
2015/203/09feb-2015

privind sprijinul acordat activitatilor Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice
(OIAC) in cadrul punerii in aplicare a strategiei UE impotriva proliferarii armelor de
distrugere in masa

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 43L

17.aug.15

Decizia (PESC)
2015/259/17feb-2015

de autorizare a prelungirii de catre statele membre a autorizatiilor provizorii acordate
pentru substantele active benalaxil-M si valifenalat [notificata cu numarul C(2013)
5184]

Comisia Europeana

31.aug.15

Decizia
2013/431/UE
/12-aug-2013

Jurnalul
Oficial
218L
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