AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 20.05.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 12.05.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Uniunii Europene

20.mai.14

Directiva
2014/50/UE/
16-apr-2014

privind cerintele minime de crestere a mobilitatii lucratorilor intre statele membre
prin imbunatatirea dobandirii si a pastrarii drepturilor la pensie suplimentara

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
128L

20.mai.14

Directiva
2014/54/UE/
16-apr-2014

privind masurile de facilitare a exercitarii drepturilor conferite lucratorilor in contextul
liberei circulatii a lucratorilor

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
128L

20.mai.14

Regulamentul
436/23-apr2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
128L

20.mai.14

Regulamentul
437/29-apr2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
128L

de aprobare a substantei 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-ona ca substanta activa
existenta, destinata utilizarii in produsele biocide pentru tipul de produs 21

20.mai.14

Regulamentul
438/29-apr2014

de aprobare a ciproconazolului ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide pentru tipul de produs 8

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
128L

20.mai.14

Regulamentul
439/29-apr2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 250/2009 de punere in aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind
statisticile structurale de intreprindere, in ceea ce priveste definitiile caracteristicilor
si formatul tehnic pentru transmiterea datelor

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
128L

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

1

21.mai.14

Directiva
2014/41/UE/
03-apr-2014

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
130L

privind ordinul european de ancheta in materie penala

21.mai.14

Regulamentul
431/24-apr2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului privind statisticile in domeniul energiei, in ceea ce priveste punerea in
aplicare a statisticilor anuale privind consumul de energie in gospodariile populatiei

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
131L

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 826/2008 al Comisiei in ceea ce
priveste anumite cerinte referitoare la produsele agricole care beneficiaza de ajutor
pentru depozitare privata

Comisia Europeana

Regulamentul
501/11-mar2014

Jurnalul
Oficial
145L

23.mai.14

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
132L

23.mai.14

Regulamentul
446/02-mai2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului privind statisticile structurale de intreprindere si a Regulamentelor (CE) nr.
251/2009 si (UE) nr. 275/2010 ale Comisiei, in ceea ce priveste seriile de date care
trebuie produse si criteriile de evaluare a calitatii statisticilor structurale de
intreprinderi

Comisia Europeana

23.mai.14

Regulamentul
448/02-mai2014

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1035/2011 prin
actualizarea trimiterilor la anexele la Conventia de la Chicago

Jurnalul
Oficial
132L

privind recunoasterea cadrului juridic si de supraveghere al Argentinei ca fiind
echivalent cu cerintele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European
si al Consiliului privind agentiile de rating de credit

Comisia Europeana

23.mai.14

Decizia
2014/246/UE
/28-apr-2014

Jurnalul
Oficial
132L

privind recunoasterea cadrului juridic si de supraveghere al Braziliei ca fiind echivalent
cu cerintele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European si al
Consiliului privind agentiile de rating de credit

Comisia Europeana

23.mai.14

Decizia
2014/245/UE
/28-apr-2014

Jurnalul
Oficial
132L

privind recunoasterea cadrului juridic si de supraveghere al Mexicului ca fiind
echivalent cu cerintele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European
si al Consiliului privind agentiile de rating de credit

Comisia Europeana

23.mai.14

Decizia
2014/247/UE
/28-apr-2014

Jurnalul
Oficial
132L

2

privind recunoasterea cadrului juridic si de supraveghere al Singaporelui ca fiind
echivalent cu cerintele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European
si al Consiliului privind agentiile de rating de credit

Comisia Europeana

23.mai.14

Decizia
2014/248/UE
/28-apr-2014

Jurnalul
Oficial
132L

privind recunoasterea cadrului juridic si de supraveghere al Hong Kongului ca fiind
echivalent cu cerintele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European
si al Consiliului privind agentiile de rating de credit

Comisia Europeana

23.mai.14

Decizia
2014/249/UE
/28-apr-2014

Jurnalul
Oficial
132L

26.mai.14

Directiva
2014/55/UE/
16-apr-2014

privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
133L

de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la
operatiunile aeriene ale operatorilor din tari terte in temeiul Regulamentului (CE) nr.
216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

26.mai.14

Regulamentul
452/29-apr2014

Jurnalul
Oficial
133L

Comisia Europeana

26.mai.14

Regulamentul
453/29-apr2014

Jurnalul
Oficial
133L

Comisia Europeana

26.mai.14

Regulamentul
454/29-apr2014

Jurnalul
Oficial
133L

Comisia Europeana

26.mai.14

Regulamentul
455/29-apr2014

Jurnalul
Oficial
133L

Comisia Europeana

26.mai.14

Regulamentul
456/29-apr2014

Jurnalul
Oficial
133L

Comisia Europeana

26.mai.14

Regulamentul
457/29-apr2014

Jurnalul
Oficial
133L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1066/2010 privind clasificarea anumitor
marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata
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26.mai.14

Regulamentul
458/29-apr2014

26.mai.14

Regulamentul
459/29-apr2014

de modificare a anumitor regulamente privind clasificarea marfurilor in Nomenclatura
combinata

26.mai.14

Regulamentul
460/05-mai2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 823/2012 in ceea ce priveste data de
expirare a aprobarii substantei active ciflutrin

27.mai.14

Regulamentul
462/05-mai2014

de autorizare a substantei de baza Equisetum arvense L., in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind
introducerea pe piata a produselor fitosanitare, si de modificare a Regulamentului de
punere in aplicare (UE) nr. 540/2011

29.mai.14

Decizia
472/2014/UE
/16-apr-2014

privind Anul european pentru dezvoltare (2015)

29.mai.14

Regulamentul
473/17-ian2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste completarea anexei III la regulamentul respectiv cu noi
harti indicative

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
133L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
133L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
133L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
134L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
136L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
136L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 12.05.2014:
Legislatia Romaniei

12.mai.14
12.mai.14

Ordinul
198/2013

privind completarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie
INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al
Informatiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

Oficiul Registrului
Nat. al Informatiilor
Secrete de Stat

M.Of. 833
din 24-dec2013

Ordinul

privind completarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie
INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al

Oficiul Registrului
Nat. al Informatiilor

M.Of. 401
din 03-iul-
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12.mai.14

12.mai.14

12.mai.14

12.mai.14

12.mai.14

45/2013

Informatiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

Secrete de Stat

2013

Ministerul Sanatatii

M.Of. 339
din 10-iun2013

Ordinul
724/2013

pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentatiei
care trebuie depusa de solicitanti, a instrumentelor metodologice utilizate in procesul
de evaluare si a metodologiei de evaluare privind includerea, extinderea indicatiilor
sau neincluderea medicamentelor in Lista cu denumiri comune internationale ale
medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, cu
sau fara contributie personala

Ordinul
12/2013

privind modificarea si completarea Catalogului national cu pachete, produse si profile
de protectie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului
National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

Oficiul Registrului
Nat. al Informatiilor
Secrete de Stat

M.Of. 119
bis din 04mar-2013

privind aprobarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie
INFOSEC

Oficiul Registrului
Nat. al Informatiilor
Secrete de Stat

M.Of. 246
din 11-apr2012

Ministerul Finantelor
Publice

Procedura
din 2009

de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul
bancara unui imprumut din veniturile din privatizare, in situatii exceptionale in care
resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea platii
compensatiilor aferente depozitelor garantate

M.Of. 587
din 24-aug2009

Ministerul Finantelor
Publice

Ordinul
2531/2009

privind Procedura de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a
depozitelor in sistemul bancar a unui imprumut din veniturile din privatizare, in
situatii exceptionale in care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru
acoperirea platii compensatiilor aferente depozitelor garantate

M.Of. 587
din 24-aug2009

Parlamentul

M.Of. 79
din 24-ian2005

Comisia Nationala
pentru Controlul
Activitatilor Nucleare

M.Of. 118
din 07-feb2005

Ordinul
25/2012

12.mai.14

Legea
176/2000

privind dispozitivele medicale*) - Republicare

13.mai.14

Ordinul
368/2004

pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru
personalul operator, personalul de conducere si personalul de pregatire specifica din
centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare si din alte instalatii nucleare
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Norma din
2004

privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de
conducere si personalul de pregatire specifica din centralele nuclearoelectrice,
reactorii de cercetare si din alte instalatii nucleare

Comisia Nationala
pentru Controlul
Activitatilor Nucleare

M.Of. 118
din 07-feb2005

Hotarirea
59/2013

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari
din Romania nr. 262/2011 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii
Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru
membrii stagiari in activitatea de audit financiar

Camera Auditorilor
Financiari din
Romania

M.Of. 18
din 10-ian2014

Camera Auditorilor
Financiari din
Romania

M.Of. 684
din 03-oct2012

15.mai.14

Hotarirea
38/2012

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari
din Romania nr. 262/2011 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii
Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru
membrii stagiari in activitatea de audit financiar

Parlamentul
15.mai.14

Legea
14/2003

partidelor politice- Republicare

M.Of. 550
din 06-aug2012

Hotarirea
262/2011

privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari
din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de
audit financiar

Camera Auditorilor
Financiari din
Romania

M.Of. 878
din 13-dec2011

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 143
din 26-feb2014

Ordinul
286/2014

pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.
341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificarii,
inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii pentru producerea, prelucrarea
si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si pentru
efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului saditor

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 273
din 27-apr2010

Ordinul
92/2010

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.
341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificarii,
inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii pentru producerea, prelucrarea
si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si pentru
efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului saditor

Ministerul

M.Of. 374

Ordinul

privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificarii, inregistrarii,

13.mai.14

15.mai.14

15.mai.14

16.mai.14

16.mai.14
16.mai.14
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341/2009

supravegherii, monitorizarii si acreditarii pentru producerea, prelucrarea si/sau
comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si pentru efectuarea
testelor de calitate a semintelor si a materialului saditor

Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

din 03-iun2009

Ministerul Afacerilor
Externe

M.Of. 342
din 11-iun2013

17.mai.14

Ordinul
740/2013

pentru aprobarea Listei cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al
exporturilor, importurilor si altor operatiuni

19.mai.14

de elaborare a programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii si de alocare
de fonduri pentru cheltuieli de natura investitiilor unitatilor sanitare subordonate
Ministerului Sanatatii

Ministerul Sanatatii

Metodologi
e din 2013

M.Of. 120
din 04mar-2013

19.mai.14

privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investitii publice al
Ministerului Sanatatii si de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investitiilor
unitatilor sanitare subordonate Ministerului Sanatatii

Ministerul Sanatatii

Ordinul
199/2013

M.Of. 120
din 04mar-2013

Ministerul Sanatatii

M.Of. 120
din 04mar-2013

Ministerul Sanatatii

19.mai.14

Ordinul
200/2013

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare
a derularii procesului investitional aferent programului de investitii publice al
Ministerului Sanatatii

M.Of. 120
din 04mar-2013

19.mai.14

privind transmiterea, fara plata, a unui imobil, proprietate publica a statului, din
administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Finantelor
Publice

Guvernul

Hotarirea
309/2002

M.Of. 250
din 15-apr2002

Uniunea Europeana

Jurnalul
Oficial
136L

Consiliul Uniunii

Jurnalul
Oficial

19.mai.14

Metodologi
e din 2013

de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derularii procesului
investitional aferent programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii

Legislatia Uniunii Europene

13.mai.14
25.mai.14

Protocol din
13-mai2011

de stabilire a posibilitatilor de pescuit si a contributiei financiare prevazute in Acordul
de parteneriat in sectorul pescuitului incheiat intre Uniunea Europeana si Republica
Democratica Sao Tome si Principe

Decizia
2013/698/P

in sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele de calibru mic si
armamentul usor si alte arme si munitii conventionale ilicite pentru a reduce riscul
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ESC/25-nov2013

26.mai.14

Regulament
ul 1066/19nov-2010

31.mai.14

Decizia
2012/191/U
E/10-apr2012

comertului ilicit cu acestea

Europene

320L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
304L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
102L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizatiilor provizorii acordate
pentru noile substante active amisulbrom, clorantraniliprol, meptildinocap,
pinoxaden, tiosulfat de argint si tembotrion
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