AGENDA JURIDICA

Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 09.07.2013.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 01.07.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

11.iul.13 Legea 219/2013

pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006
privind Statutul deputatilor si al senatorilor

Parlamentul

M.Of. 411 din 08iul-2013

13.iul.13 Legea 179/2013

pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de munca

Parlamentul

M.Of. 348 din 13iun-2013

19.iul.13 Legea 159/2013

pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005
privind performanta energetica a cladirilor

Parlamentul

M.Of. 283 din 20mai-2013

26.iul.13 Ordinul 859/2013

pentru aprobarea ''Regulamentului de navigatie pe
Dunare in sectorul romanesc'' - editia 2013

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 378 din 26iun-2013

privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor
publice, indicativ AND 525-2013

Departamentul
pentru Proiecte de
Infrastructura si
Investitii Straine

M.Of. 395 din 01iul-2013

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ
privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor
publice'', indicativ AND 525-2013

Departamentul
pentru Proiecte de
Infrastructura si
Investitii Straine

M.Of. 395 din 01iul-2013

Normativ din
31.iul.13 2013

31.iul.13 Ordinul 289/2013
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Normativ din
31.iul.13 2013

Ordinul
31.iul.13 2170/2013

privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor
publice, indicativ AND 525-2013

Ministerul
Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 395 din 01iul-2013

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ
privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor
publice'', indicativ AND 525-2013

Ministerul
Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 395 din 01iul-2013

Legislatia Uniunii Europene

09.iul.13

Decizia
2013/363/Euratom/17mai-2013

privind incheierea Acordului dintre Comunitatea Europeana
a Energiei Atomice (Euratom) si Organizatia pentru
Dezvoltare Energetica a Peninsulei Coreene (KEDO)

09.iul.13

Regulamentul 650/08iul-2013

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea
pretului de intrare pentru anumite fructe si legume

09.iul.13

09.iul.13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 188L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 188L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 167L

Regulamentul 560/14iun-2013

de aprobare a unei modificari minore a caietului de sarcini
al unei denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Traditional Grimsby Smoked Fish (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 167L

Regulamentul 561/14iun-2013

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 [Schwarzwalder Schinken (IGP)]
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Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 167L

Regulamentul 562/14iun-2013

de aprobare a unei modificari minore a caietului de sarcini
al unei denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Queijo Serra da Estrela (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 167L

Regulamentul 563/14iun-2013

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 [Arroz del Delta del Ebro/Arros del Delta de l'Ebre
(DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 167L

09.iul.13

Regulamentul 564/18iun-2013

cu privire la taxele platite Agentiei Europene pentru
Produse Chimice in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind
introducerea pe piata si utilizarea produselor biocide

Jurnalul Oficial 167L

09.iul.13

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 44/2001
al Consiliului privind competenta judiciara, recunoasterea si
executarea hotararilor in materie civila si comerciala

Comisia Europeana

Regulamentul 566/18iun-2013

de suspendare a introducerii in Uniune a exemplarelor din
anumite specii ale faunei si florei salbatice

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 169L

11.iul.13

Regulamentul 578/17iun-2013

Jurnalul Oficial 169L

11.iul.13

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

Comisia Europeana

Regulamentul 579/17iun-2013

Jurnalul Oficial 169L

11.iul.13

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

Comisia Europeana

Regulamentul 580/17iun-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 169L

11.iul.13

Regulamentul 581/17iun-2013

09.iul.13

09.iul.13

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate

3

[(Agoureleo Chalkidikis) (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 169L

Regulamentul 582/18iun-2013

de aprobare a unei modificari minore a caietului de sarcini
al unei denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate [Miel
de sapin des Vosges (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 169L

Regulamentul 583/18iun-2013

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 [Ternasco de Aragon (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 169L

11.iul.13

Regulamentul 584/18iun-2013

de aprobare a unei modificari minore a caietului de sarcini
al unei denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Melton Mowbray Pork Pie (IGP)]

Jurnalul Oficial 169L

11.iul.13

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

Comisia Europeana

Regulamentul 587/20iun-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 114L

Regulamentul 344/04apr-2013

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

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 342L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 170L

11.iul.13

11.iul.13

11.iul.13

11.iul.13

Regulamentul 1223/30nov-2009

12.iul.13

Regulamentul 592/21iun-2013

privind produsele cosmetice
privind formatul tehnic de transmitere a statisticilor
europene privind culturile permanente, in conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului
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European si al Consiliului

12.iul.13

15.iul.13

15.iul.13

15.iul.13

15.iul.13

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 170L

Regulamentul 593/21iun-2013

privind deschiderea si modul de gestionare a
contingentelor tarifare pentru carnea de vita si manzat de
calitate superioara, proaspata, refrigerata sau congelata si
pentru carnea de bivol congelata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 172L

Regulamentul 597/19iun-2013

de aprobare a unei modificari minore a caietului de sarcini
al unei denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Rogal swistomarcinski (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 172L

Regulamentul 599/24iun-2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 578/2010 in ceea
ce priveste sumele restituirilor la export, care nu fac
obiectul unui certificat, pentru anumite produse agricole
sub forma de marfuri care nu sunt incluse in anexa I la
tratat si notificarea, de catre statele membre, a anumitor
date aferente

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 172L

Regulamentul 601/24iun-2013

privind autorizarea acetatului de cobalt(II) tetrahidrat, a
carbonatului de cobalt(II), a hidroxidului (2:3) de carbonat
de cobalt(II) monohidrat, a sulfatului de cobalt(II)
heptahidrat si a hidroxidului (2:3) de carbonat de cobalt(II)
monohidrat granulat invelit ca aditivi furajeri
aduse in 2013 la Regulamentul nr. 58 al Comisiei
Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite
(CEE-ONU) - Dispozitii uniforme privind omologarea: I.
Dispozitivelor de protectie antiimpanare spate (RUPD) II.
Vehiculelor in ceea ce priveste instalarea unui dispozitiv de
protectie antiimpanare spate (RUPD) omologat III.
Vehiculelor in ceea ce priveste protectia lor antiimpanare

Comisia Economica
pentru Europa a
Organizatiei
Natiunilor Unite

Jurnalul Oficial 89L

Modificari din 15-iul2013
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spate (RUP) (*)

16.iul.13

16.iul.13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 173L

Regulamentul 612/25iun-2013

privind functionarea registrului operatorilor economici si al
antrepozitelor fiscale, statisticile conexe si raportarea in
temeiul Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al Consiliului
privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 173L

Regulamentul 613/25iun-2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1451/2007 in ceea
ce priveste substantele active suplimentare din produsele
biocide care urmeaza a fi examinate in cadrul programului
de reexaminare

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 175L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 175L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 175L

17.iul.13

Directiva
2013/37/UE/26-iun-2013

de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea
informatiilor din sectorul public

17.iul.13

Regulamentul 615/24iun-2013

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

17.iul.13

Regulamentul 616/24iun-2013

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 175L

17.iul.13

Regulamentul 617/26iun-2013

de punere in aplicare a Directivei 2009/125/CE a
Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste
cerintele de proiectare ecologica aplicabile computerelor si
serverelor informatice

Consiliul Uniunii
Europene

18.iul.13

privind incheierea in numele Uniunii Europene a
Protocolului privind aplicarea Conventiei alpine din 1991 in
domeniul transporturilor (Protocolul privind transporturile)

Jurnalul Oficial 177L

Decizia 2013/332/UE/10iun-2013
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Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 178L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 178L

Directiva
2013/31/UE/12-iun-2013

de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului in ceea
ce priveste cerintele de sanatate animala care
reglementeaza schimburile comerciale in cadrul Uniunii si
importurile in Uniune de caini, pisici si dihori domestici

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 182L

Regulamentul 610/26iun-2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui
Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de
catre persoane (Codul frontierelor Schengen), a Conventiei
de punere in aplicare a Acordului Schengen, a
Regulamentelor (CE) nr. 1683/95 si (CE) nr. 539/2001 ale
Consiliului si a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 si (CE) nr.
810/2009 ale Parlamentului European si ale Consiliului

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 182L

19.iul.13

Directiva
2013/34/UE/26-iun-2013

privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare
consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de
intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a
Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a
Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 546/2006 si de
punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 233/2012

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 179L

19.iul.13

Regulamentul 631/28iun-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 179L

Decizia 2013/341/UE/27iun-2013

de aprobare a alternatorului Valeo Efficient Generation
Alternator ca tehnologie inovatoare pentru reducerea
emisiilor de CO2 generate de autoturisme, in temeiul
Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului
European si al Consiliului

18.iul.13

18.iul.13

19.iul.13

19.iul.13

Directiva
2013/30/UE/12-iun-2013

privind siguranta operatiunilor petroliere si gaziere
offshore si de modificare a Directivei 2004/35/CE
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19.iul.13

Directiva
2013/32/UE/26-iun-2013

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 180L

privind procedurile comune de acordare si retragere a
protectiei internationale

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 180L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 183L

19.iul.13

Directiva
2013/33/UE/26-iun-2013

de stabilire a standardelor pentru primirea solicitantilor de
protectie internationala

22.iul.13

Regulamentul 636/01iul-2013

privind autorizarea chelatului de zinc al metioninei (1:2) ca
aditiv furajer pentru toate speciile de animale

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 132L

Regulamentul 447/15mai-2013

de stabilire a procedurii pentru AFIA care opteaza sa intre
sub incidenta Directivei 2011/61/UE a Parlamentului
European si a Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 132L

Regulamentul 448/15mai-2013

de instituire a unei proceduri pentru stabilirea statului
membru de referinta al unui AFIA din afara UE in temeiul
Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European si a
Consiliului

Jurnalul Oficial 115L

privind fondurile europene cu capital de risc

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 115L

Regulamentul 346/17apr-2013

privind fondurile europene de antreprenoriat social

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European
Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 83L

Regulamentul 231/19dec-2012

de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului
European si a Consiliului in ceea ce priveste derogarile,
conditiile generale de operare, depozitarii, efectul de
levier, transparenta si supravegherea

22.iul.13

22.iul.13

22.iul.13

22.iul.13

22.iul.13

Regulamentul 345/17apr-2013
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Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 186L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 186L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 186L

Regulamentul 643/04iul-2013

privind autorizarea albastrului patent V ca aditiv pentru
hrana animalelor de la care nu se obtin produse alimentare
si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 358/2005
de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate [Pressales de la baie de Somme (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 188L

Regulamentul 648/04iul-2013

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 892 din 28dec-2012

Ordinul 54/2012

pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia
electrica livrata de furnizorii de ultima instanta
consumatorilor finali care nu si-au exercitat dreptul de
eligibilitate, altii decat cei casnici si cei asimilati
consumatorilor casnici, precum si a preturilor pentru
energia reactiva

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 879 din 21dec-2012

Ordinul 53/2012

pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia
electrica livrata de furnizorii de ultima instanta
consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici,
care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Turismului

M.Of. 413 din 21iun-2012

Ordinul 909/2012

pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea
organismelor de evaluare a conformitatii produselor pentru
constructii

25.iul.13

Regulamentul 641/24iun-2013

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

25.iul.13

Regulamentul 642/04iul-2013

privind autorizarea niacinei si a niacinamidei ca aditivi in
hrana tuturor speciilor de animale

25.iul.13

29.iul.13

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 01.07.2013:
Legislatia Romaniei

01.iul.13

01.iul.13

01.iul.13
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01.iul.13

Ordinul 117/2012

pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea
organismelor de evaluare a conformitatii produselor pentru
constructii

Ministerul
Administratiei Publice

M.Of. 413 din 21iun-2012

M.Of. 413 din 21iun-2012

Procedura din 2012

privind desemnarea organismelor de evaluare a
conformitatii produselor pentru constructii

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Turismului

Procedura din 2012

privind desemnarea organismelor de evaluare a
conformitatii produselor pentru constructii

Ministerul
Administratiei Publice

M.Of. 413 din 21iun-2012
M.Of. 321 din 10mai-2011

Decizia 1167/2011

privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de
retele sau de servicii de comunicatii electronice destinate
publicului

Autoritatea Nationala
pentru Administrare si
Reglementare in
Comunicatii
Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 99 din 07feb-2011

Ordinul M.14/2011

pentru modificarea Regulamentului onorurilor si
ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului
apararii nationale nr. M.30/2009

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 516 din 23iul-2010

01.iul.13

Ordinul M.79/2010

pentru modificarea si completarea Regulamentului
onorurilor si ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul
ministrului apararii nationale nr. M.30/2009

01.iul.13

Regulament din 2009

al ONORURILOR SI CEREMONIILOR MILITARE

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 208 bis din
01-apr-2009

Ordinul M.30/2009

pentru aprobarea Regulamentului onorurilor si
ceremoniilor militare

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 208 din 01apr-2009

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 751 din 06noi-2007

Procedura din 2007

de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea
contractelor dintre operatorii economici din sectorul
energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei
electrice si a contractelor de racordare la retea

01.iul.13

01.iul.13

01.iul.13

01.iul.13

01.iul.13

01.iul.13
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01.iul.13

01.iul.13

01.iul.13

01.iul.13

01.iul.13

01.iul.13

01.iul.13

Ordinul 38/2007

Hotarirea 105/2007

Decizia 461/2006

Metodologie din 2006

Decizia 400/2005

Metodologie din 2005

Ordinul 270/2005

pentru aprobarea Procedurii de solutionare a
neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre
operatorii economici din sectorul energiei electrice, a
contractelor de furnizare a energiei electrice si a
contractelor de racordare la retea

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 751 din 06noi-2007

Guvernul

M.Of. 103 din 12feb-2007

pentru aprobarea Metodologiei privind medierea
neintelegerilor precontractuale in sectorul gazelor naturale
- segmentul concurential

Autoritatea Nat de
Reglementare in
Domeniul Gazelor
Naturale

M.Of. 461 din 29mai-2006

M.Of. 461 din 29mai-2006

privind medierea neintelegerilor precontractuale in
sectorul gazelor naturale - segmentul concurential

Autoritatea Nat de
Reglementare in
Domeniul Gazelor
Naturale

pentru aprobarea Metodologiei privind medierea
neintelegerilor precontractuale in sectorul gazelor naturale
- segmentul reglementat

Autoritatea Nat de
Reglementare in
Domeniul Gazelor
Naturale

M.Of. 408 din 13mai-2005

M.Of. 408 din 13mai-2005

privind medierea neintelegerilor precontractuale in
sectorul gazelor naturale - segmentul reglementat

Autoritatea Nat de
Reglementare in
Domeniul Gazelor
Naturale
Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 183 din 03mar-2005

privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

privind aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a
organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice
europene pentru produse pentru constructii
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01.iul.13

03.iul.13

03.iul.13

03.iul.13

03.iul.13

Procedura din 2005

Ordinul 34/2011

Regulament din 2010

Regulament din 2010

Ordinul 42/2010

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 183 din 03mar-2005

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 602 din 25aug-2011

M.Of. 67 din 26ian-2011

pentru autorizarea auditorilor energetici

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 67 din 26ian-2011

pentru atestarea managerilor energetici

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea
managerilor energetici

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 67 din 26ian-2011

Guvernul

M.Of. 609 din 27aug-2010

de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa
elibereze agremente tehnice europene pentru produse
pentru constructii
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru
atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 42/2010

03.iul.13

Hotarirea 833/2010

pentru modificarea Strategiei privind tranzitia de la
televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si
implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel
national, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.
1.213/2009

03.iul.13

Ordinul M.76/2010

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a consiliilor de onoare

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 522 din 27iul-2010

de organizare si functionare a consiliilor de onoare

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 522 din 27iul-2010

03.iul.13

Regulament din 2010
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03.iul.13

03.iul.13

03.iul.13

03.iul.13

03.iul.13

03.iul.13

03.iul.13

03.iul.13

privind tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea
digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia
digitale la nivel national

Guvernul

M.Of. 721 din 26oct-2009

Guvernul

M.Of. 721 din 26oct-2009

Hotarirea 1213/2009

pentru aprobarea Strategiei privind tranzitia de la
televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si
implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel
national

Agentia Romana
pentru Conservarea
Energiei

M.Of. 461 din 03iul-2009

Procedura din 2009

de monitorizare a activitatilor de elaborare a auditurilor
energetice

privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activitatilor
de elaborare a auditurilor energetice

Agentia Romana
pentru Conservarea
Energiei

M.Of. 461 din 03iul-2009

al DISCIPLINEI MILITARE

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 187 din 25mar-2009

pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 187 din 25mar-2009

privind aprobarea continutului-cadru al Proiectului de
gestiune a energiei

Agentia Romana
pentru Conservarea
Energiei

M.Of. 450 din 27mai-2005

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 314 din 09apr-2004

Strategie din 2009

Decizia 29/2009

Regulament din 2009

Ordinul M.26/2009

Decizia 16/2005

Ordinul 583/2004

privind evidenta navelor care arboreaza pavilionul roman si
evidenta navelor in constructie in santierele navale aflate
pe teritoriul Romaniei, aprobarea formei si continutului
registrelor matricole si ale registrelor de evidenta a
navelor, a procedurilor privind evidenta navelor in
constructie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului
de arborare a pavilionului roman, inmatricularea, scoaterea
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din evidenta a navelor, transcrierea drepturilor reale
mobiliare si/sau a sarcinilor asupra navelor, precum si
forma si continutul cererilor-tip
Ministerul Lucrarilor
Publice
Transporturilor si
Locuintei

M.Of. 824 din 20dec-2001

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 569 din 10aug-2011

Guvernul

M.Of. 638 din 10sep-2010

Ordinul 1754/2001

privind aprobarea modelului si continutului certificatelor
de nationalitate si atestatelor de bord pentru navele de
nationalitate romana

04.iul.13

Ordinul 162/2011

privind constituirea Comisiei de dialog social la nivelul
Ministerului Administratiei si Internelor

06.iul.13

Ordonanta urgenta
79/2010

pentru modificarea unor acte normative din domeniul
cercetarii

Legea 210/2010

privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de
retele de transport si distributie a energiei electrice

Parlamentul

08.iul.13

M.Of. 773 din 18noi-2010

Presedintele Romaniei

M.Of. 773 din 18noi-2010

Decretul 1090/2010

pentru promulgarea Legii privind unele masuri prealabile
lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie
a energiei electrice
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
158/1999 privind regimul de control al exporturilor,
importurilor si altor operatiuni cu produse militare,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
595/2004

Agentia Nationala de
Control al Exporturilor

M.Of. 143 din 17feb-2005

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al
exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse
militare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.

Agentia Nationala de
Control al Exporturilor

M.Of. 143 din 17feb-2005

03.iul.13

08.iul.13

08.iul.13

08.iul.13

Ordinul 59/2005

Norme Metodologice
din 2005
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595/2004

19.iul.13

Norme Metodologice
din 2007

19.iul.13

Ordinul 691/2007

19.iul.13

Norme Metodologice
din 2007

19.iul.13

Ordinul 1459/2007

19.iul.13

Norme Metodologice
din 2007

19.iul.13

20.iul.13

26.iul.13

26.iul.13

Ordinul 288/2007

Hotarirea 396/2003

Ordinul 88/2008

Ordinul 1092/2007

privind performanta energetica a cladirilor

Ministerul Dezvoltarii
si Prognozei

M.Of. 695 din 12oct-2007

pentru aprobarea Normelor metodologice privind
performanta energetica a cladirilor

Ministerul Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si
Locuintelor

M.Of. 695 din 12oct-2007

privind performanta energetica a cladirilor

Ministerul Economiei
si Finantelor

M.Of. 695 din 12oct-2007

pentru aprobarea Normelor metodologice privind
performanta energetica a cladirilor

Ministerul Economiei
si Finantelor

M.Of. 695 din 12oct-2007
M.Of. 695 din 12oct-2007

privind performanta energetica a cladirilor

Ministerul Internelor
si Reformei
Administrative

pentru aprobarea Normelor metodologice privind
performanta energetica a cladirilor

Ministerul Internelor
si Reformei
Administrative

M.Of. 695 din 12oct-2007

Guvernul

M.Of. 264 din 16apr-2003

pentru modificarea si completarea Regulamentului de
navigatie pe Dunare in sectorul romanesc, aprobat prin
Ordinul ministrului transporturilor nr. 787/2007

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 78 din 31ian-2008

pentru abrogarea pct. 4 al art. 1.26 ''Domeniul de aplicare a
prezentului regulament din cap. 1 ''Prevederi generale'' al
partii I ''Regulament de navigatie pe Dunare'' din
Regulamentul de navigatie pe Dunare in sectorul romanesc,
aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 741 din 01noi-2007

privind asigurarea securitatii utilizatorilor de jucarii
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787/2007
pentru aprobarea Regulamentului de navigatie pe Dunare
in sectorul romanesc

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 672 din 02oct-2007

DE NAVIGATIE PE DUNARE IN SECTORUL ROMANESC

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 672 bis din
02-oct-2007

Ministerul
Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 84 din 02feb-2012

Normativ din 2011

privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor
publice, indicativ AND 525-2011

Ministerul
Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 84 din 02feb-2012

Ordinul 1025/2011

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ privind
prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice'',
indicativ AND 525-2011

privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor
publice, indicativ AND 525-2011

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 84 din 02feb-2012

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ privind
prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice'',
indicativ AND 525-2011

Ministerul
Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 84 din 02feb-2012

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 55L

26.iul.13

Ordinul 787/2007

26.iul.13

Regulament din 2007

31.iul.13

31.iul.13

31.iul.13

31.iul.13

Normativ din 2012

Ordinul 16/2012

Legislatia Uniunii Europene
01.iul.13

Regulamentul 171/26feb-2013

de modificare a anexelor I si IX, de inlocuire a anexei VIII la
Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a
Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea
autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a
sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate
destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru), si de
modificare a anexelor I si XII la Regulamentul (CE) nr.
692/2008 al Comisiei de punere in aplicare si de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului
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European si al Consiliului privind omologarea de tip a
autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la
vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare
comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la
informatiile referitoare la repararea si intretinerea
vehiculelor
01.iul.13

Regulamentul 233/16mar-2012

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste
aprobarea programului national modificat de combatere a
scrapiei din Danemarca

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 78L

01.iul.13

Decizia
BCE/2010/27/13-dec2010

privind varsarea de catre bancile centrale nationale ale
statelor membre a caror moneda este euro a sumei cu care
a fost majorat capitalul Bancii Centrale Europene

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul Oficial 11L

01.iul.13

Decizia
BCE/2010/28/13-dec2010

privind varsarea capitalului Bancii Centrale Europene de
catre bancile centrale nationale din afara zonei

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul Oficial 11L

01.iul.13

Decizia
BCE/2008/27/12-dec2008

de stabilire a masurilor necesare pentru contributia la
valoarea acumulata a capitalului propriu al Bancii Centrale
Europene si pentru ajustarea creantelor bancilor centrale
nationale echivalente activelor din rezervele valutare
transferate

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul Oficial 21L

01.iul.13

Decizia
BCE/2008/23/12-dec2008

privind cotele procentuale ale bancilor centrale nationale in
grila de repartitie pentru subscrierea la capitalul Bancii
Centrale Europene

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul Oficial 21L

01.iul.13

Decizia
BCE/2008/25/12-dec2008

de stabilire a termenilor si conditiilor privind transferurile
cotelor din capitalul Bancii Centrale Europene intre bancile
centrale nationale si ajustarea capitalului varsat

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul Oficial 21L

17

01.iul.13

Decizia
BCE/2008/24/12-dec2008

de stabilire a masurilor necesare pentru varsarea
capitalului Bancii Centrale Europene de catre bancile
centrale nationale participante

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul Oficial 21L

01.iul.13

Regulamentul 491/03mai-2007

de stabilire a normelor de punere in aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1947/2005 al Consiliului in ceea ce
priveste comunicarea datelor privind semintele

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 116L

01.iul.13

Regulamentul 546/31mar-2006

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste
programele nationale de combatere a scrapiei si garantiile
suplimentare, de derogare de la anumite cerinte ale
Deciziei 2003/100/CE si de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1874/2003

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

04.iul.13

Regulamentul 973/22oct-2012

de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a
masurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr.
925/2009 al Consiliului asupra importurilor de anumite folii
de aluminiu originare din Republica Populara Chineza prin
importuri de anumite folii de aluminiu care nu a fost
recopt, in role cu o latime de peste 650 mm, originare din
Republica Populara Chineza, si de supunere a acestor
importuri la inregistrare

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 293L

08.iul.13

Regulamentul 831/17mai-2002

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al
Consiliului privind statisticile comunitare, in ceea ce
priveste accesul la date confidentiale in scopuri stiintifice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

08.iul.13

Decizia
280/2004/CE/11-feb2004

privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu
efect de sera in cadrul Comunitatii si de punere in aplicare
a Protocolului de la Kyoto

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial
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11.iul.13

Regulamentul 757/20aug-2012

de suspendare a introducerii in Uniune a exemplarelor din
anumite specii ale faunei si florei salbatice

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 223L

11.iul.13

Directiva
2009/36/CE/16-apr2009

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu
privire la produsele cosmetice, in scopul adaptarii anexei III
a acesteia la progresul tehnic

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 98L

11.iul.13

Directiva 2009/6/CE/04feb-2009

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu
privire la produsele cosmetice, in scopul adaptarii anexelor
II si III la progresul tehnic

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 36L

11.iul.13

Directiva
2008/123/CE/18-dec2008

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind
produsele cosmetice, in scopul adaptarii anexelor II si VII
ale acesteia la progresul tehnic

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 340

11.iul.13

Directiva
2008/88/CE/23-sep2008

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu
privire la produsele cosmetice, in scopul adaptarii anexelor
II si III la progresul tehnic

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 256L

11.iul.13

Directiva
2008/42/CE/03-apr2008

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind
produsele cosmetice, in scopul adaptarii anexelor II si III la
progresul tehnic

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 93L

11.iul.13

Directiva
2008/14/CE/15-feb2008

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu
privire la produsele cosmetice, in scopul adaptarii anexei III
a acesteia la progresul tehnic

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 42L

11.iul.13

Directiva
2007/67/CE/22-nov2007

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu
privire la produsele cosmetice, in scopul adaptarii anexei III
la progresul tehnic

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 305L

11.iul.13

Directiva
2007/53/CE/29-aug-

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu
privire la produsele cosmetice, in scopul adaptarii anexei III

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 226L
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2007

la progresul tehnic

11.iul.13

Directiva
2007/54/CE/29-aug2007

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu
privire la produsele cosmetice, in scopul adaptarii anexelor
II si III la progresul tehnic

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 226L

11.iul.13

Directiva
2007/22/CE/17-apr2007

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului, privind
produsele cosmetice, in scopul adaptarii anexelor IV si VI la
progresul tehnic

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 101L

11.iul.13

Directiva
2007/17/CE/22-mar2007

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind
produsele cosmetice, in scopul adaptarii anexelor III si VI la
progresul tehnic

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 82L

11.iul.13

Directiva 2007/1/CE/29ian-2007

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind
produsele cosmetice, in scopul adaptarii anexei II la
progresul tehnic

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 25L

11.iul.13

Directiva
79/661/CEE/24-iul-1979

de modificare a Directivei 76/768/CEE privind aproprierea
legislatiei statelor membre cu privire la produsele
cosmetice

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
76/768/CEE/27-iul-1976

privind apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la
produsele cosmetice

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
82/147/CEE/11-feb1982

de adaptare la progresul tehnic a anexei II la Directiva
76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislatiei
statelor membre cu privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
83/191/CEE/30-mar-

A DOUA DIRECTIVA de adaptare la progresul tehnic a
anexelor II, III, IV si V la Directiva 76/768/CEE a Consiliului
privind apropierea legislatiei statelor membre cu privire la

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

20

1983

produsele cosmetice

11.iul.13

Directiva
83/341/CEE/29-iun1983

A TREIA DIRECTIVA de adaptare la progresul tehnic a
anexelor II, III si V la Directiva 76/768/CEE a Consiliului
privind apropierea legislatiei statelor membre cu privire la
produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
83/574/CEE/26-oct1983

de modificare pentru a treia oara a Directivei 76/768/CEE
privind apropierea legislatiei statelor membre cu privire la
produsele cosmetice

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
82/368/CEE/17-mai1982

de modificare pentru a doua oara a Directivei 76/768/CEE
privind apropierea legislatiei statelor membre cu privire la
produsele cosmetice

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
83/496/CEE/22-sep1983

A PATRA DIRECTIVA de adaptare la progresul tehnic a
anexei VI la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind
apropierea legislatiei statelor membre cu privire la
produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
84/415/EEC/18-iul-1984

A CINCEA DIRECTIVA de adaptare la progresul tehnic a
anexelor II, III, IV, V si VI la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului privind apropierea legislatiei statelor membre cu
privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
85/391/CEE/16-iul-1985

A SASEA DIRECTIVA de adaptare la progresul tehnic a
Anexelor II, III, IV, V si VI la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului privind apropierea legislatiei statelor membre cu
privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
86/199/CEE/26-mar-

A OPTA DIRECTIVA de adaptare la progresul tehnic a
anexelor II, IV si VI la Directiva 76/768/CEE a Consiliului
privind apropierea legislatiei statelor membre cu privire la

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial
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1986

produsele cosmetice

11.iul.13

Directiva
87/137/CEE/02-feb1987

A NOUA DIRECTIVA de adaptare la progresul tehnic a
anexelor II, III, IV, V si VI la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului privind apropierea legislatiei statelor membre cu
privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
86/179/CEE/28-feb1986

A SAPTEA DIRECTIVA de adaptare la progresul tehnic a
anexelor II, III, IV si V la Directiva 76/768/CEE a Consiliului
privind apropierea legislatiei statelor membre cu privire la
produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
88/667/CEE/21-dec1988

de modificare, pentru a patra oara, a Directivei 76/768/CEE
privind apropierea legislatiei statelor membre cu privire la
produsele cosmetice

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
89/174/CEE/21-feb1989

A UNSPREZECEA de adaptare la progresul tehnic a anexelor
II, III, IV, V, VI si VII la Directiva 76/768/CEE a Consiliului
privind apropierea legislatiei statelor membre cu privire la
produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
91/184/CEE/12-mar1991

A TREISPREZECEA DIRECTIVA de adaptare la progresul
tehnic a anexelor II, III, IV, V, VI si VII la Directiva
76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislatiei
statelor membre cu privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
90/121/CEE/20-feb1990

A DOUASPREZECEA de adaptare la progresul tehnic a
anexelor II, III, IV, V si VI la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului privind apropierea legislatiei statelor membre cu
privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial
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11.iul.13

Directiva 92/8/CEE/18feb-1992

A PAISPREZECEA DIRECTIVA de adaptare la progresul tehnic
a anexelor III, IV, VI si VII la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului privind apropierea legislatiei statelor membre cu
privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva 92/86/CEE/21oct-1992

A CINCISPREZECEA DIRECTIVA de adaptare la progresul
tehnic a anexelor II, III, IV, V, VI si VII la Directiva
76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislatiei
statelor membre cu privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva 93/35/CEE/14iun-1993

de modificare pentru a sasea oara a Directivei 76/768/CEE
privind apropierea legislatiei statelor membre cu privire la
produsele cosmetice

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
88/233/CEE/02-mar1988

A ZECEA DIRECTIVA de adaptare la progresul tehnic a
anexelor II, III, IV si VI la Directiva 76/768/CEE a Consiliului
privind apropierea legislatiei statelor membre cu privire la
produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva 93/47/CEE/22iun-1993

A SAISPREZECEA DIRECTIVA de adaptare la progresul tehnic
a anexelor II, III, V, VI si VII la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului privind apropierea legislatiei statelor membre cu
privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva 94/32/CEE/29iun-1994

A SAPTESPREZECEA DIRECTIVA de adaptare la progresul
tehnic a Anexelor II, III, V, VI si VII ale Directivei 76/768/CEE
a Consiliului privind apropierea legislatiei statelor membre
cu privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva 95/17/CE/19iun-1995

de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 76/768/CEE
a Consiliului in ce priveste neincluderea unuia sau mai
multor ingrediente pe lista folosita pentru etichetarea
produselor cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial
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11.iul.13

Directiva 95/34/CE/10iul-1995

A OPTSPREZECEA DIRECTIVA de adaptare la progresul
tehnic a anexelor II, III, VI si VII la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului privind apropierea legislatiei statelor membre cu
privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva 96/41/CE/25iun-1996

DIRECTIVA A NOUASPREZECEA de adaptare la progresul
tehnic a anexelor II, III, VI si VII la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului privind apropierea legislatiei statelor membre cu
privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva 97/1/CE/10ian-1997

A DOUAZECEA DIRECTIVA de adaptare la progresul tehnic a
anexelor II, III, VI si VII la Directiva 76/768/CEE a Consiliului
privind apropierea legislatiei statelor membre cu privire la
produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva 97/45/CE/14iul-1997

A DOUAZECI SI UNA DIRECTIVA de adaptare la progresul
tehnic a anexelor II, III, VI si VII la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului privind apropierea legislatiei statelor membre cu
privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva 98/16/CE/05mar-1998

A DOUAZECI SI DOUA DIRECTIVA de adaptare la progresul
tehnic a anexelor II, III, VI si VII la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului privind apropierea legislatiei statelor membre cu
privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva 98/62/CE/03sep-1998

A DOUAZECI SI TREIA DIRECTIVA de adaptare la progresul
tehnic a anexelor II, III, VI si VII la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului privind apropierea legislatiei statelor membre cu
privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva 2000/6/CE/29feb-2000

A DOUAZECI SI PATRA de adaptare la progresul tehnic a
anexelor II, III, VI si VII la Directiva 76/768/CEE a Consiliului
privind apropierea legislatiei statelor membre cu privire la

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial
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produsele cosmetice

11.iul.13

Directiva
2000/11/CE/10-mar2000

A DOUAZECI SI CINCEA de adaptare la progresul tehnic a
anexei II la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind
apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la
produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
2000/41/CE/19-iun2000

de amanare pentru a doua oara a datei de la care testarile
pe animale sunt interzise pentru ingredientele sau
combinatiile de ingrediente ale produselor cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
2002/34/CE/15-apr2002

A DOUAZECI SI SASEA DIRECTIVA de adaptare la progresul
tehnic a anexelor II, III si VII la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului privind apropierea legislatiilor statelor membre
cu privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva 2003/1/CE/06ian-2003

de adaptare la progresul tehnic a anexei II la Directiva
76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislatiilor
statelor membre cu privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
2003/15/CE/27-feb2003

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind
apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la
produsele cosmetice

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
2003/16/CE/19-feb2003

de adaptare la progresul tehnic a anexei III la Directiva
76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislatiilor
statelor membre cu privire la produsele cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
2003/80/CE/05-sep2003

de stabilire, in anexa VIIIa la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului, a unui simbol pentru termenul de valabilitate al
produselor cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial
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11.iul.13

Directiva
2003/83/CE/24-sep2003

de adaptare la progresul tehnic a anexelor II, III si VI la
Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea
legislatiilor statelor membre cu privire la produsele
cosmetice

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
2004/87/CE/07-sep2004

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind
produsele cosmetice in vederea adaptarii la progresul
tehnic a anexei III

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
2004/88/CE/07-sep2004

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu
privire la produsele cosmetice in vederea adaptarii anexei
III a acesteia la progresul tehnic

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
2004/94/CE/15-sep2004

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu
privire la anexa IX

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
2004/93/CE/21-sep2004

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului in
vederea adaptarii la progresul tehnic a anexelor II si III

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva 2005/9/CE/28ian-2005

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind
produsele cosmetice in vederea adaptarii la progresul
tehnic a anexei VII

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
2005/42/CE/20-iun2005

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind
produsele cosmetice in vederea adaptarii la progresul
tehnic a anexelor II, IV si VI

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
2005/52/CE/09-sep2005

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului, privind
produsele cosmetice, in vederea adaptarii anexei III a
acesteia la progresul tehnic

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial
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11.iul.13

Directiva
2005/80/CE/21-nov2005

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului, privind
produsele cosmetice, in vederea adaptarii anexelor II si III
ale acesteia la progresul tehnic

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
2006/65/CE/19-iul-2006

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu
privire la produsele cosmetice in scopul de a adapta la
progresul tehnic anexele II si III la aceasta

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

11.iul.13

Directiva
2006/78/CE/29-sep2006

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind
produsele cosmetice in scopul de a adapta la progresul
tehnic anexa II la directiva respectiva

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

12.iul.13

Regulamentul 1257/23nov-2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2008 privind
deschiderea si modul de gestionare a contingentelor
tarifare pentru carnea de vita si manzat de calitate
superioara, proaspata, refrigerata sau congelata si pentru
carnea de bivol congelata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 320L

12.iul.13

Regulamentul 883/21sep-2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2008 privind
deschiderea si modul de gestionare a contingentelor
tarifare pentru carnea de vita si manzat de calitate
superioara, proaspata, refrigerata sau congelata si pentru
carnea de bivol congelata

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 254L

12.iul.13

Regulamentul 1136/17nov-2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2008 privind
deschiderea si modul de gestionare a contingentelor
tarifare pentru carnea de vita si manzat de calitate
superioara, proaspata, refrigerata sau congelata si pentru
carnea de bivol congelata

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 307L

12.iul.13

Regulamentul 810/11aug-2008

privind deschiderea si modul de gestionare a
contingentelor tarifare pentru carnea de vita si manzat de
calitate superioara, proaspata, refrigerata sau congelata si

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 219L
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pentru carnea de bivol congelata

19.iul.13

Decizia
2011/492/UE/18-iul2011

privind incheierea procedurii de consultare cu Republica
Guineea-Bissau in conformitate cu articolul 96 din Acordul
de parteneriat intre membrii grupului statelor din Africa,
Caraibe si Pacific, pe de o parte, si Comunitatea Europeana
si statele membre ale acesteia, pe de alta parte

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 203L

19.iul.13

Decizia
2011/465/UE/18-iul2011

de modificare a masurilor corespunzatoare stabilite prin
Decizia 2009/618/CE privind finalizarea procedurii de
consultare cu Republica Guineea in conformitate cu
articolul 96 din Acordul de la Cotonou si de abrogare a
acesteia

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 195L

19.iul.13

Directiva
78/660/CEE/25-iul-1978

A PATRA DIRECTIVA A CONSILIULUI din 25 iulie 1978 in
temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat,
privind conturile anuale ale anumitor forme de societati
comerciale

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

19.iul.13

Directiva
83/349/CEE/13-iun1983

A SAPTEA DIRECTIVA A CONSILIULUI din 13 iunie 1983 in
temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat,
privind conturile consolidate

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

31.iul.13

Decizia
2012/110/UE/10-feb2012

privind vaccinarea preventiva impotriva gripei aviare slab
patogene a ratelor salbatice din Portugalia si privind
anumite masuri de restrictionare a circulatiei acestor pasari
si a produselor derivate

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 50L

31.iul.13

Decizia
2011/490/UE/02-aug2011

de autorizare a statelor membre sa prelungeasca
autorizatiile provizorii acordate pentru noile substante
active acequinocil, Adoxophyes orana granulovirus,
aminopiralid, flubendiamida, mandipropamid,

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 201L
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metaflumizona, fosfan, pyroxsulam si tiencarbazon

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE privind aprobarea Memorandumului de Înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. semnat la București la 15 februarie
2013
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de
Afaceri în vederea înființării unei societăți comerciale
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente
Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele
măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate
privată a statului , aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat "
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001
privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C.
LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță
națională
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
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servicii
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și
gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar
norvegian pe perioada de programare 2009-2014
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența
persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și
Spațiului Economic European rezidenți în România
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2012 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" și adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătățirii condițiilor de
derulare a programului "Prima casă"
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor
termene
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de
transport public județean
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru
adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2013 pentru modificarea și completarea unor acte normative
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din
sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru
Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2013 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța Guvernului
nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului
Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărîrilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2013 pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență a
Guvernuluinr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul
european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fodurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor
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nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a
datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului
și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte
normative
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc
beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
LEGE privind aprobarea Ordonnței de urgență a Guvernului nr.62/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785MHz, 1842,5-1880 MHz și 25002690 MHz. precum și pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar
LEGE pentru realizarea capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a
capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene"
LEGE pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau
inundaţiilor
LEGE privind modificarea şi completarea articolului 30 din Legea nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea
încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință
conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
LEGE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri în suprafață totală de 136,655mp, aflate în
domeniul public al statului , din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -ROMSILVA, în vederea realizării de către Compania Națională de
Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A.a obiectivului de interes național "Autostrada Timișoara-Lugoj"
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru
modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale
prioritare de mediu și gospodărire a apelor
LEGE pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de garanție între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind
împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific, și
din țările și teritoriile de peste mări
LEGE pentru ratificarea Protocolului între România și Republica Austria și a Protocolului adițional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012 de
modificare a Convenției pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la
București la 30 martie 2005
LEGE privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
LEGE privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
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procesului penal
LEGE privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea
prejudiciului asupra mediului
LEGE privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
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