AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 29.04.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 21.04.2014:
DATA

ACT NORMATIV

30.apr.14

Ordinul
28/2014

DENUMIRE

EMITENT

Legislatia Romaniei
privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin si
platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de inalta
eficienta si a Contractului-cadru dintre producatorul de energie electrica si termica in
cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata
bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensarii
si restituirea bonusului necuvenit/supracompensarii

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

PUBLICATIE

M.Of. 278
din 16-apr2014

Legislatia Uniunii Europene

29.apr.14

Directiva
2014/40/UE/
03-apr-2014

privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor
membre in ceea ce priveste fabricarea, prezentarea si vanzarea produselor din tutun
si a produselor conexe si de abrogare a Directivei 2001/37/CE

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
127L

29.apr.14

Directiva
2014/42/UE/
03-apr-2014

privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite
in Uniunea Europeana

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
127L

29.apr.14

Directiva
2014/45/UE/
03-apr-2014

privind inspectia tehnica periodica a autovehiculelor si a remorcilor acestora si de
abrogare a directivei 2009/40/CE

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
127L

29.apr.14

Directiva
2014/46/UE/
03-apr-2014

de modificare a directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de
inmatriculare pentru vehicule

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
127L
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29.apr.14

Directiva
2014/47/UE/
03-apr-2014

privind controlul tehnic in trafic al vehiculelor comerciale care circula in Uniune si de
abrogare a Directivei 2000/30/UE

30.apr.14

Regulamentul
357/03-feb2014

de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea
ce priveste situatiile in care pot fi solicitate studii de eficacitate post-autorizare

30.apr.14

Regulamentul
358/09-apr2014

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

30.apr.14

Regulamentul
359/09-apr2014

de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 136/2004 in ceea ce priveste lista
tarilor prevazute la articolul 9 din regulamentul respectiv

30.apr.14

Regulamentul
361/09-apr2014

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste documentele pentru
transportul international de calatori cu autocarul si autobuzul si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 2121/98 al Comisiei

30.apr.14

Regulamentul
362/09-apr2014

de rectificare a versiunii in limba spaniola a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de
stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiti contaminanti din produsele alimentare

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
127L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
107L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
107L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
107L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
107L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
107L

Guvernul

M.Of. 488
din 02-aug2013

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 21.04.2014:
Legislatia Romaniei

21.apr.14

Hotarirea
517/2013

pentru modificarea unor acte normative in domeniul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor varstnice
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21.apr.14

Legea
233/2011

Parlamentul

M.Of. 860
din 07-dec2011

Parlamentul

M.Of. 108
din 17-feb2010

pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al
adoptiei

21.apr.14

Legea
274/2004

privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii*) REPUBLICARE

21.apr.14

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.433/2004 privind
aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a
Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii

Guvernul

Hotarirea
1413/2009

M.Of. 842
din 07-dec2009

21.apr.14

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.433/2004 privind
aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a
Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii

Guvernul

Hotarirea
1075/2005

M.Of. 853
din 21-sep2005

Guvernul

M.Of. 869
din 23-sep2004

Parlamentul

M.Of. 964
din 28-dec2002

Parlamentul

M.Of. 755
din 16-oct2002

21.apr.14

Hotarirea
1433/2004

privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a
Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii

21.apr.14

Legea
682/2002

21.apr.14

Legea
546/2002

privind modificarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de
notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante
de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.263/C/2007

Ministerul Justitiei

22.apr.14

Ordinul
2731/C/200
8

M.Of. 731
din 29-oct2008

Ordinul
2301/C/200

privind modificarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de
notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante

Ministerul Justitiei

M.Of. 629
din 13-sep-

22.apr.14

privind protectia martorilor

privind gratierea si procedura acordarii gratierii
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de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.263/C/2007

22.apr.14

Regulament
din 2007

de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a
concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public

22.apr.14

Ordinul
2263/C/200
7

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de notar
public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de
notar public

23.apr.14

Ordinul
52/2010

privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infectioase ecvine pe teritoriul
Romaniei

24.apr.14

Ordinul
214/2014

24.apr.14

Metodologi
e-Cadru din
2013

de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie

24.apr.14

Ordinul
3545/2013

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de
licenta/diploma si disertatie

2007
Ministerul Justitiei

M.Of. 611
din 04-sep2007

Ministerul Justitiei

M.Of. 611
din 04-sep2007

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

M.Of. 400
din 16-iun2010

Ministerul Sanatatii

M.Of. 154
din 04mar-2014

Ministerul Educatiei
Nationale

M.Of. 223
din 18-apr2013

Ministerul Educatiei
Nationale

M.Of. 223
din 18-apr2013

Guvernul

M.Of. 894
din 30-dec2010

Parlamentul

M.Of. 392
din 18-iul-

privind aprobarea organizarii si functionarii Unitatii de evaluare a tehnologiilor
medicale in cadrul Institutului National de Boli Infectioase ''Prof. dr. Matei Bals''

24.apr.14

Hotarirea
1352/2010

privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza,
conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08

24.apr.14

Legea
403/2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/1999 privind
valorificarea si transmiterea, fara plata, a unor bunuri confiscate si a unor bunuri
provenite din cadouri, devenite proprietate privata a statului, aflate in administrarea
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si, respectiv, in custodia Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de
Stat'

24.apr.14

Ordonanta
urgenta
101/1999

privind valorificarea si transmiterea, fara plata, a unor bunuri confiscate si a unor
bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privata a statului, aflate in
administrarea si, respectiv, in custodia Regiei Autonome ''Administratia Patrimoniului
Protocolului de Stat''

25.apr.14

Acord din
2000

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile
educationale si stiintifice administrate de Comisia Fulbright romano-americana

25.apr.14

Legea
16/1996

26.apr.14

Legea
402/2006

2001

Guvernul

M.Of. 309
din 30-iun1999

Guvernul

M.Of. 843
din 28-dec2001

Parlamentul

M.Of. 71
din 09-apr1996

Parlamentul

M.Of. 915
din 10-noi2006

Parlamentul

M.Of. 869
din 23-sep2004

Legea Arhivelor Nationale

privind prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din mediul
subteran speologic

27.apr.14

Legea
364/2004

28.apr.14

pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical, eliberat de medicul de
familie, care urmeaza sa fie prezentat de tanar la comisia de recrutare-incorporare
sau la selectia in institutiile de invatamant din subordinea Ministerului Apararii

Ministerul Apararii

Ordinul
M.47/2007

M.Of. 327
din 15mai-2007

Ordinul
577/2007

Ministerul Sanatatii
Publice

28.apr.14

pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical, eliberat de medicul de
familie, care urmeaza sa fie prezentat de tanar la comisia de recrutare-incorporare
sau la selectia in institutiile de invatamant din subordinea Ministerului Apararii

M.Of. 327
din 15mai-2007

28.apr.14

Ordinul
149/2007

Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate

M.Of. 327
din 15-

privind organizarea si functionarea politiei judiciare

pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical, eliberat de medicul de
familie, care urmeaza sa fie prezentat de tanar la comisia de recrutare-incorporare
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sau la selectia in institutiile de invatamant din subordinea Ministerului Apararii

mai-2007
Parlamentul

M.Of. 305
din 09mai-2002

28.apr.14

Legea
218/2002

privind organizarea si functionarea Politiei Romane

intre producatorul de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si
administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului si restituirea
supracompensarii/bonusului necuvenit

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 222
din 31mar-2011

30.apr.14

ContractCadru din
2011

ContractCadru din
2011

intre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea
contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 222
din 31mar-2011

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 222
din 31mar-2011

Ordinul
20/2011

privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin si
platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de inalta
eficienta si a Contractului-cadru dintre producatorul de energie electrica in
cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata
bonusului si restituirea supracompensarii/bonusului necuvenit

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 19L

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor

Editia
Speciala a

30.apr.14

30.apr.14

Legislatia Uniunii Europene

23.apr.14

30.apr.14
30.apr.14

Decizia
2013/21/UE/
18-dec-2012

privind echivalentele intre categoriile de permise de conducere

Regulamentul
772/07-apr2004

privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri
de transfer de tehnologie

Regulamentul
2121/02-oct-

privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea regulamentelor (CEE) nr. 684/92
si (CE) nr. 12/98 ale Consiliului privind documentele pentru transportul calatorilor cu
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1998

autocarul si autobuzul

Europene

Jurnalului
Oficial

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a
Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în
baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la
27 aprilie , și a protocolului aditional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010 și a celui de-al doilea Protocol aditional la Acord,
semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
LEGE pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a
majorăriilor de întârziere aferente
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind
camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art.II din Legea
nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2013 pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și
funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din
Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
LEGE pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap
LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea
Companiei Naționale de Căi Ferate"CFR " -S.A.în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej,
județul Cluj
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LEGEA de modificare a Legii 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii international de
copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992
LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Sale Membre, pe de o parte, și
Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2012
LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica
Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012
LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Sale Membre, pe de o parte, și
Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh, la 11 iulie 2012
LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și
Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator, la 30 aprilie 2013
LEGE pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
LEGE privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate,
potrivit legii, în proprietatea private a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri
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