AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 13.10.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 13.10.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

13.oct.14

Legea
130/2014

pentru instituirea Zilei Limbii Cehe

Parlamentul

M.Of. 740
din 10-oct2014

Parlamentul

M.Of. 740
din 10-oct2014

13.oct.14

Legea
129/2014

pentru aprobarea Standardului international Lista interzisa pentru anul 2014

13.oct.14

Legea
132/2014

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si
pentru modificarea si completarea unor acte normative

Parlamentul

M.Of. 739
din 10-oct2014

17.oct.14

Hotarirea
2/2014

privind aprobarea Standardelor de calitate in serviciile psihologice - Partea generala,
Cartea I

Colegiul Psihologilor
din Romania

M.Of. 679
din 17-sep2014

18.oct.14

20.oct.14

Ordinul
141/2014

privind evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate
conducatorilor de autovehicule sau tramvaie

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 683
din 18-sep2014

Ordinul
669/2014

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare
a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a
unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr.
1.346/2011

Departamentul
pentru Ape, Paduri si
Piscicultura

M.Of. 617
din 21-aug2014
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Legislatia Uniunii Europene

16.oct.14

Regulamentul
1067/03-oct2014

de stabilire a formei si a continutului informatiilor contabile care trebuie transmise
Comisiei in scopul verificarii conturilor FEGA si FEADR, precum si in scopuri de
monitorizare si prognoza

17.oct.14

Regulamentul
1020/25-sep2014

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate (Bulgarsko rozovo maslo) (IGP)]

17.oct.14

Regulamentul
318/27-mar2014

20.oct.14

Regulamentul
1028/26-sep2014

20.oct.14

Regulamentul
1029/26-sep2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 73/2010 de stabilire a cerintelor de calitate a
datelor aeronautice si informatiilor aeronautice pentru cerul unic european

20.oct.14

Regulamentul
1030/29-sep2014

Regulamentul
1011/22-sep2014

20.oct.14

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
295L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
283L

de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime pentru reziduurile de
fenarimol, metaflumizona si teflubenzuron din sau de pe anumite produse

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 93L

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1207/2011 de stabilire
a cerintelor pentru performanta si interoperabilitatea functiei de supraveghere in
cadrul cerului unic european

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
284L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
284L

de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare cu privire la modelele si
datele uniforme pentru publicarea valorilor utilizate in vederea identificarii
institutiilor globale de importanta sistemica in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
284L

de stabilire a normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr.
1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului cu privire la modelele de
prezentare a anumitor informatii catre Comisie si normele detaliate referitoare la
schimbul de informatii intre beneficiari si autoritatile de management, autoritatile de
certificare, autoritatile de audit si organismele intermediare

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
286L
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21.oct.14

Regulamentul
1034/25-sep2014

21.oct.14

Regulamentul
1035/25-sep2014

21.oct.14

Regulamentul
1036/25-sep2014

21.oct.14

Regulamentul
1037/25-sep2014

21.oct.14

Regulamentul
1038/25-sep2014

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

21.oct.14

Decizia
2014/688/UE
/25-sep-2014

privind supunerea substantelor 4-iodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibenzil)fenetilamina
(25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[[1-(dimetilamino)ciclohexil]metil]benzamida (AH-7921),
3,4-metilendioxipirovale- rona (MDPV) si 2-(3-metoxifenil)-2-(etilamino)ciclohexanona
(metoxetamina) unor masuri de control

28.oct.14

Regulamentul
1051/02-oct2014

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

28.oct.14

Regulamentul
1052/02-oct2014

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

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
287L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
287L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
287L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
287L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
287L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
287L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 292

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 292

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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30.oct.14

Regulamentul
1062/04-aug2014

privind programul de lucru pentru examinarea sistematica a tuturor substantelor
active existente continute de produsele biocide, mentionat in Regulamentul (UE) nr.
528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
294L

Agentia Nationala
Antidoping

M.Of. 660
din 28-oct2013

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
275L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
280L

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
325L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 13.10.2014:
Legislatia Romaniei

13.oct.14

Ordinul
383/2013

privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2014
Legislatia Uniunii Europene

15.oct.14

Regulamentul
883/21-iun2006

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului
in ceea ce priveste tinerea evidentei conturilor de catre agentiile de plati, declaratiile
de venituri si cheltuieli si conditiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA si FEADR

16.oct.14

Regulamentul
991/15-oct2013

de stabilire a formei si a continutului informatiilor contabile care trebuie transmise
Comisiei in scopul inchiderii conturilor FEGA si FEADR, precum si in scopuri de
monitorizare si prognoza

27.oct.14

Decizia
2010/638/PE
SC/25-oct2010

privind masuri restrictive impotriva Republicii Guineea

30.oct.14

Regulamentul
1451/04-dec2007

privind a doua etapa a programului de lucru de 10 ani prevazut la articolul 16
alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind
introducerea pe piata a produselor biocide

Decizia
2012/677/UE

de autorizare a prelungirii de catre statele membre a autorizatiilor provizorii acordate
pentru noile substante active ametoctradin (solicitata initial sub codul de dezvoltare

31.oct.14
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/30-oct-2012

31.oct.14

Decizia
2012/642/PE
SC/15-oct2012

BAS 650 F) si fosfonat de disodiu

305L
Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
285L

privind masuri restrictive impotriva Belarus

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGEA de modificare şi completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din
România
LEGE pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art.21 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România şi a
Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România,
precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
LEGE pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor
publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative conexe
LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate
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în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
LEGE privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
LEGE privind reglementarea regimului juridic al societăţilor ale căror acţiuni se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare
necotate
LEGE pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
LEGE pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României -1 Decembrie
LEGE privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei
participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
LEGE privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident
Response and Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din domeniul
Cercetării şi al Educaţiei (Trans-European Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de
Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-guvernamentale
LEGE pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză
privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007
LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a
sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014
LEGE pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
LEGE privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă
LEGE pentru instituirea Zilei limbii slovace
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