AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 04.02.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 27.01.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Banca Nationala a
Romaniei

M.Of. 11
din 08ian-2014

Guvernul

M.Of. 10
din 08ian-2014

Parlamentul

M.Of. 15
din 10ian-2014

pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa

Parlamentul

M.Of. 701
din 15noi-2013

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de punere in
aplicare a prevederilor anexei VI ''Reguli privind prevenirea poluarii

Guvernul

Legislatia Romaniei

Regulament
07.feb.14 ul 8/2013

pentru abrogarea art. 4 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.
7/2012 privind comisioanele practicate de Banca Nationala a Romaniei pentru
efectuarea operatiunilor de eliberare si primire de numerar in relatia cu
institutiile de credit si Trezoreria Statului

Hotarirea
07.feb.14 1090/2013

privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) ale
Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 si nr. 547/2012, prin care se
implementeaza Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea
cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact
energetic

Legea
09.feb.14 4/2014

pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate,
intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

Legea
13.feb.14 291/2013
14.feb.14

Hotarirea
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M.Of. 32
din 15-

atmosferei de catre nave'' la Conventia internationala din 1973 pentru
prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul
din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 1.105/2007

ian-2014

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.739/2006
pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii
si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
Guvernul

M.Of. 44
din 20ian-2014

pentru stabilirea conditiilor de operare in spatiul aerian national a
aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 50
din 21ian-2014

Regulament
23.feb.14 ul 1/2014

privind activitatea de control desfasurata de Autoritatea de Supraveghere
Financiara

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 61
din 24ian-2014

Hotarirea
24.feb.14 1116/2013

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.352/2010
privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa
de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08

Guvernul

M.Of. 836
din 24dec-2013

1085/2013

Hotarirea
19.feb.14 19/2014

Ordinul
20.feb.14 8/2014

Legislatia Uniunii Europene

04.feb.14

Regulamentul
27/19-dec2013

04.feb.14

Regulamentul
28/19-dec2013

04.feb.14

Regulamentul
29/19-dec-

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 10L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 10L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 10L

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Anglesey Sea Salt/Halen Mon (DOP)]

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [West Country Lamb (IGP)]
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [West Country Beef (IGP)]
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2013

04.feb.14

Regulamentul
30/13-ian2014

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 (Konservolia Rovion) (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 10L

04.feb.14

Regulamentul
31/14-ian2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 10L

de abrogare a Deciziilor 2004/301/CE si 2004/539/CE si a Regulamentului (UE) nr.
388/2010

06.feb.14

Directiva
2013/59/EUR
ATOM/05dec-2013

de stabilire a normelor de securitate de baza privind protectia impotriva pericolelor
prezentate de expunerea la radiatiile ionizante si de abrogare a Directivelor
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom si
2003/122/Euratom

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 13L

de autorizare a unei mentiuni de sanatate inscrise pe produsele alimentare, alta decat
cea 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 14L

07.feb.14

Regulamentul
40/17-ian2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 17L

10.feb.14

Regulamentul
36/16-ian2014

de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru
aminopiralid, clorantraniliprol, ciflufenamid, mepiquat, metalaxil-M, propamocarb,
piriofenona si quinoxifen din sau de pe anumite produse

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 16L

10.feb.14

Regulamentul
47/13-ian2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 16L

10.feb.14

Regulamentul
48/13-ian2014

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

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Chataigne d'Ardeche (DOP)]
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10.feb.14

Regulamentul
49/13-ian2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 16L

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

12.feb.14

Regulamentul
56/22-ian2014

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 [Terra d'Otranto (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 20L

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 [Tfebonsky kapr (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 20L

12.feb.14

Regulamentul
57/22-ian2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 in ceea ce priveste datele care
trebuie transmise in cadrul procedurii informatizate pentru deplasarea produselor
accizabile in regim suspensiv de accize

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 26L

13.feb.14

Regulamentul
76/28-ian2014

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste utilizarea dioxidului de sulf - sulfitilor (E
220-228) in produse aromatizate pe baza de vin

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 21L

13.feb.14

Regulamentul
59/23-ian2014

privind numirea unui comandant al misiunii UE pentru misiunea militara a Uniunii
Europene pentru a contribui la instruirea fortelor de securitate somaleze (EUTM
Somalia)

Comitetul Politic si
de Securitate

Jurnalul
Oficial
346L

15.feb.14

Decizia EUTM
SOMALIA/1/2
013/17-dec2013

Comisia Europeana

Regulamentul
67/27-ian2014

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European
si al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit si la conditiile de
viata (EU-SILC) in ceea ce priveste editia 2015 a listei variabilelor-tinta secundare
referitoare la participarea sociala si culturala si starea de saracie

Jurnalul
Oficial 23L

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 141/2013 de punere in aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind
statisticile comunitare referitoare la sanatatea publica, precum si la sanatatea si
siguranta la locul de munca, in ceea ce priveste statisticile bazate pe Ancheta
europeana de sanatate realizata prin interviu (EHIS), ca urmare a aderarii Croatiei la

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 23L

17.feb.14

17.feb.14

Regulamentul
68/27-ian2014
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Uniunea Europeana

Jurnalul
Oficial 23L

17.feb.14

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 de stabilire a normelor de punere
in aplicare privind certificarea pentru navigabilitate si mediu a aeronavelor si a
produselor, pieselor si echipamentelor aferente, precum si certificarea organizatiilor
de proiectare si productie

Comisia Europeana

Regulamentul
69/27-ian2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerintelor tehnice si
a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviatia civila in
temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 23L

17.feb.14

Regulamentul
70/27-ian2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerintelor tehnice si a
procedurilor administrative referitoare la operatiunile aeriene in temeiul
Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 23L

17.feb.14

Regulamentul
71/27-ian2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 27L

19.feb.14

Regulamentul
78/22-nov2013

de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului
European si al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele
alimentare, in ceea ce priveste anumite cereale care cauzeaza alergii sau intolerante
si produsele alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli sau
esteri de fitostanol
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 [Montes de Granada (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 28L

20.feb.14

Regulamentul
82/28-ian2014

privind autorizarea preparatelor pe baza de Pediococcus pentosaceus DSM 14021,
Pediococcus pentosaceus DSM 23688 sau Pediococcus pentosaceus DSM 23689 ca
aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 28L

20.feb.14

Regulamentul
84/30-ian2014

Comisia Europeana
de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste prelungirea perioadei de autorizare a substantei active compusi de cupru

Jurnalul
Oficial 28L

20.feb.14

Regulamentul
85/30-ian2014
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20.feb.14

Regulamentul
37/15-ian2014

de modificare a anumitor regulamente privind politica comerciala comuna in ceea ce
priveste procedurile de adoptare a anumitor masuri

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 18L

de modificare a anumitor regulamente referitoare la politica comerciala comuna, in
ceea ce priveste acordarea de competente delegate si de executare pentru adoptarea
anumitor masuri

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul
Oficial 18L

20.feb.14

Regulamentul
38/15-ian2014

Comisia Europeana
de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului
European si al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinte tarifare

Jurnalul
Oficial 48L

22.feb.14

Regulamentul
154/18-dec2012

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 27.01.2014:
Legislatia Romaniei

01.feb.14

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului justitiei si al ministrului
apararii nr. 2.749/C/M. 105/2008 privind aprobarea statelor de functii si de personal
pentru instantele militare

Ministerul Justitiei

Ordinul
2749/C/2011

M.Of. 932
din 29-dec2011

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului justitiei si al ministrului
apararii nr. 2.749/C/M. 105/2008 privind aprobarea statelor de functii si de personal
pentru instantele militare

Ministerul Apararii
Nationale

01.feb.14

Ordinul
M.112/2011

M.Of. 932
din 29-dec2011

Guvernul

Hotarirea
1113/2010

pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006
privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul
procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.897/2006

M.Of. 838
din 14-dec2010

Agentia Nationala de
Cadastru si
Publicitate Imobiliara

M.Of. 587
din 19-aug2010

Parlamentul

M.Of. 351
din 27-

01.feb.14

01.feb.14
01.feb.14

Ordinul
591/2010

Legea

pentru aprobarea organigramei Centrului National de Geodezie, Cartografie,
Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/2008 privind
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93/2010

modificarea si completarea Codului penal

mai-2010
Parlamentul

M.Of. 329
din 19mai-2010

Parlamentul

M.Of. 365
din 01-iun2009

01.feb.14

Legea
83/2010

01.feb.14

Legea
195/2009

privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala
Parlamentul

Legea
75/2009

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea
competentei supravegherii executarii obligatiei minorului de a presta o activitate
neremunerata intr-o institutie de interes public, prevazuta la art. 103 alin. 3 lit. c) din
Codul penal

M.Of. 231
din 08-apr2009

Presedintele
Romaniei

Decretul
496/2009

M.Of. 231
din 08-apr2009

01.feb.14

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
78/2008 privind stabilirea competentei supravegherii executarii obligatiei minorului
de a presta o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public, prevazuta la
art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal

Guvernul

01.feb.14

Ordonanta
urgenta
198/2008

M.Of. 824
din 08-dec2008

Ministerul Justitiei
01.feb.14

Ordinul
2749/C/2008

M.Of. 729
din 28-oct2008

Ministerul Apararii

M.Of. 729
din 28-oct2008

Guvernul

M.Of. 465
din 23-iun-

01.feb.14

01.feb.14
01.feb.14

Ordinul
M.105/2008
Ordonanta
urgenta

pentru modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor
si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

privind modificarea si completarea Codului penal

privind aprobarea statelor de functii si de personal pentru instantele militare

privind aprobarea statelor de functii si de personal pentru instantele militare
privind stabilirea competentei supravegherii executarii obligatiei minorului de a
presta o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public, prevazuta la art.
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78/2008

01.feb.14

Legea
57/2008

01.feb.14

Legea
58/2008

01.feb.14

Ordonanta
urgenta
31/2008

01.feb.14

Legea
337/2007

01.feb.14

Legea
79/2007

01.feb.14

Regulament
din 2006

01.feb.14

Ordonanta
urgenta
60/2006

01.feb.14
01.feb.14

Decretul
898/2006

Legea

103 alin. 3 lit. c) din Codul penal

2008
Parlamentul

M.Of. 228
din 25mar-2008

Parlamentul

M.Of. 228
din 25mar-2008

Guvernul

M.Of. 224
din 24mar-2008

Parlamentul

M.Of. 841
din 08-dec2007

Parlamentul

M.Of. 225
din 02-apr2007

Guvernul

M.Of. 24
din 16-ian2007

Guvernul

M.Of. 764
din 07-sep2006

Presedintele
Romaniei

M.Of. 627
din 20-iul2006

Parlamentul

M.Of. 627

pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedura penala

pentru completarea art. 258 din Codul penal

privind modificarea art. 482 din Codul de procedura penala

pentru completarea art. 195 din Codul penal

pentru modificarea art. 28^1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedura penala

de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse
de organele judiciare in cursul procesului penal

pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru
modificarea altor legi

pentru promulgarea Legii privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de
organele judiciare in cursul procesului penal

privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul
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din 20-iul2006

275/2006

procesului penal

01.feb.14

Legea
160/2005

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2002 privind
modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni
contra demnitatii si infractiuni contra autoritatii, precum si a unor dispozitii din Codul
de procedura penala

01.feb.14

Legea
85/2005

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2004 pentru
completarea Codului penal

01.feb.14

Legea
576/2004

01.feb.14

Ordonanta
urgenta
109/2004

01.feb.14

Legea
480/2004

01.feb.14

Ordonanta
urgenta
72/2004

01.feb.14
01.feb.14

Parlamentul

M.Of. 470
din 02-iun2005

Parlamentul

M.Of. 303
din 12-apr2005

Parlamentul

M.Of. 1223
din 20-dec2004

Guvernul

M.Of. 1115
din 27-noi2004

Parlamentul

M.Of. 1088
din 23-noi2004

Guvernul

M.Of. 909
din 06-oct2004

Parlamentul

M.Of. 451
din 20mai-2004

Guvernul

M.Of. 748
din 26-oct-

pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala

pentru completarea Codului penal

pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala

pentru completarea art. 209 din Codul de procedura penala

Legea
159/2004

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2003 privind
modificarea Codului de procedura penala

Ordonanta
urgenta

privind modificarea Codului de procedura penala

9

109/2003

2003

01.feb.14

Ordonanta
urgenta
66/2003

01.feb.14

Legea
281/2003

01.feb.14

Ordonanta
urgenta
93/2002

pentru modificarea si completarea Codului penal

01.feb.14

Ordonanta
urgenta
58/2002

privind modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la
infractiuni contra demnitatii si infractiuni contra autoritatii, precum si a unor dispozitii
din Codul de procedura penala

01.feb.14

Legea
61/2002

01.feb.14

Ordonanta
urgenta
112/2001

01.feb.14

Ordonanta
urgenta
89/2001

01.feb.14
01.feb.14

Legea
197/2000

Codul de

Guvernul

M.Of. 502
din 11-iul2003

Parlamentul

M.Of. 468
din 01-iul2003

Guvernul

M.Of. 453
din 27-iun2002

Guvernul

M.Of. 351
din 27mai-2002

Parlamentul

M.Of. 65
din 30-ian2002

Guvernul

M.Of. 549
din 03-sep2001

Guvernul

M.Of. 338
din 26-iun2001

Parlamentul

M.Of. 568
din 15-noi2000

Ministerul Justitiei

M.Of. 78

privind modificarea unor dispozitii din Codul de procedura penala

privind modificarea si completarea Codului de procedura penala si a unor legi speciale

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2001 pentru
modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni
privind viata sexuala

privind sanctionarea unor fapte savarsite in afara teritoriului tarii de cetateni romani
sau de persoane fara cetatenie domiciliate in Romania

pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la
infractiuni privind viata sexuala

pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal
CODUL DE PROCEDURA PENALA AL ROMANIEI
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Procedura
Penala din
1968

01.feb.14

Codul Penal
din 1968

01.feb.14

Legea
34/1996

01.feb.14

Legea
15/1995

01.feb.14

Legea
83/1992

01.feb.14

Decretul-Lege
41/1990

01.feb.14

Decretul-Lege
24/1990

01.feb.14

Decretul-Lege
15/1990

01.feb.14

Decretul
545/1972

din 30-apr1997

Ministerul Justitiei

M.Of. 65
din 16-apr1997

Parlamentul

M.Of. 105
din 23mai-1996

Parlamentul

M.Of. 41
din 27-feb1995

Parlamentul

M.Of. 173
din 22-iul1992

Presedintele C.F.S.N.

M.Of. 16
din 27-ian1990

C. P. U. N.

M.Of. 10
din 15-ian1990

C. F. S. N.

M.Of. 7 din
12-ian1990

Presedintele R.S.R.

B.Of. 162
din 30-dec-

CODUL PENAL - Republicare

privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 1996

privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 1995

privind procedura urgenta de urmarire si judecare pentru unele infractiuni de
coruptie

privind asigurarea unui climat de ordine si legalitate

privind sanctionarea ocuparii abuzive a locuintelor din fondul locativ de stat

privind urmarirea, judecarea si pedepsirea unor infractiuni de specula
privind executarea masurii educative a internarii minorilor infractori intr-un centru de
reeducare
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1972

23.feb.14

23.feb.14

Hotarirea
4/2010

Norma
3/2010

pentru aprobarea Normei nr. 3/2010 privind procedura de efectuare a controlului
entitatilor care desfasoara activitati in sistemul de pensii private

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 185
din 23mar-2010

privind procedura de efectuare a controlului entitatilor care desfasoara activitati in
sistemul de pensii private

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 185
din 23mar-2010

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 26L

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul
Oficial 81L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament

Editia
Speciala a
Jurnalului

Legislatia Uniunii Europene

04.feb.14

Decizia
2004/301/CE
/30-mar-2004

de derogare de la Deciziile 2003/803/CE si 2004/203/CE in ceea ce priveste formatul
certificatelor si pasapoartelor pentru circulatia necomerciala a cainilor, pisicilor si a
dihorilor albi si de modificare a Deciziei 2004/203/CE

04.feb.14

Decizia
2004/539/CE
/01-iul-2004

de stabilire a unei masuri tranzitorii pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 998/2003 al Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele de sanatate
animala aplicabile circulatiei necomerciale a animalelor de companie

15.feb.14

Decizia
2014/43/UE/
27-ian-2014

privind anumite masuri de protectie provizorii cu privire la pesta porcina africana in
Lituania

15.feb.14

Directiva
2008/34/CE/
11-mar-2008

15.feb.14

Directiva
2002/96/CE/

de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si
electronice (DEEE), in ceea ce priveste competentele de executare conferite Comisiei

privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)
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27-ian-2003

15.feb.14

Directiva
2003/108/CE
/08-dec-2003

20.feb.14

Decizia
2011/101/PE
SC/15-feb2011

privind masuri restrictive impotriva Zimbabwe

28.feb.14

Regulamentul
165/22-feb2013

de stabilire in avans, pentru 2013, a valorii ajutorului pentru depozitarea privata a
untului

de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si
electronice (DEEE)
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