AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 18.05.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 18.05.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei
Legea
108/2015

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din
Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

Legea
109/2015

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea si
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie

Legea
110/2015

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor
masuri bugetare

Legea
111/2015

pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Legea
112/2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2014 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile
administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect
o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative

Legea
83/2015

pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil
navigant profesionist din aviatia civila din Romania

18.mai.15

18.mai.15

Parlamentul

M.Of. 335
din 15mai-2015

Parlamentul

M.Of. 335
din 15mai-2015

Parlamentul

M.Of. 335
din 15mai-2015

Parlamentul

M.Of. 335
din 15mai-2015

Parlamentul

M.Of. 335
din 15mai-2015

Parlamentul

M.Of. 270
din 22-apr2015

18.mai.15

18.mai.15

18.mai.15

22.mai.15

1

privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii
facultative

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 267
din 21-apr2015

privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii
administrat privat

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 272
din 23-apr2015

22.mai.15
Norma
8/2015

23.mai.15
Norma
7/2015

Legea
74/2015

privind administratorii de fonduri de investitii alternative

Parlamentul

M.Of. 274
din 23-apr2015

Ordinul
71/2015

pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat ''Proces-verbal de
constatare si sanctionare a contraventiilor'', precum si a caracteristicilor de tiparire a
acestuia

Oficiul National de
Prevenire si
Combatere a Spalarii
Banilor

M.Of. 277
din 24-apr2015

Legea
59/2015

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind
certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice
privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta
conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica

Parlamentul

M.Of. 214
din 31mar-2015

23.mai.15

24.mai.15

30.mai.15

Legislatia Uniunii Europene

18.mai.15

19.mai.15

Comisia Europeana

Regulamentul
1146/23-oct2014

de modificare a anexelor II, III, IV si V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime pentru
reziduurile de antrachinona, benfluralin, bentazon, bromoxinil, clorotalonil,
famoxadon, imazamox, bromura de metil, propanil si acid sulfuric din sau de pe
anumite produse

Jurnalul
Oficial
308L

Comisia Europeana

Regulamentul
661/28-apr2015

privind autorizarea preparatului de endo-1,4-beta-xilanaza si de endo-1,3(4)-betaglucanaza produse de Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 si de Talaromyces
versatilis sp. nov DSM 26702 ca aditiv pentru hrana puilor pentru ingrasare, a
puicutelor pentru ouat si a speciilor minore de pasari de curte pentru ingrasare si
pentru ouat (titularul autorizatiei: Adisseo France S.A.S.)

Jurnalul
Oficial
110L

2

19.mai.15

20.mai.15

20.mai.15

Regulamentul
662/28-apr2015
Regulamentul
676/23-apr2015
Regulamentul
677/23-apr2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
110L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
111L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
111L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
111L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
121L

privind autorizarea utilizarii substantelor L-carnitina si L-carnitina L-tartrat ca aditivi in
hrana tuturor speciilor de animale

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata
privind publicarea referintelor standardului EN ISO 4210, partile 1-9, pentru biciclete
de oras si de drumetie, biciclete de munte si biciclete de curse si ale standardului EN
ISO 8098 pentru biciclete pentru copii de varsta mica in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, in temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului

20.mai.15

Decizia
681/29-apr2015

21.mai.15

Regulamentul
402/30-apr2013

privind metoda de siguranta comuna pentru evaluarea si aprecierea riscurilor si de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009

21.mai.15

Regulamentul
704/30-apr2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 in ceea ce priveste nivelul maxim
pentru PCB-urile care nu sunt de tipul dioxinei in cainele de mare salbatic capturat
(Squalus acanthias)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
113L

21.mai.15

Regulamentul
705/30-apr2015

de stabilire a metodelor de prelevare de probe si a criteriilor de performanta pentru
metodele de analiza pentru controlul oficial al nivelurilor de acid erucic din produsele
alimentare si de abrogare a Directivei 80/891/CEE

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
113L

21.mai.15

Regulamentul
707/30-apr2015

privind neautorizarea extractului de radacina de Rheum officinale ca substanta de
baza in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European
si al Consiliului privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
113L

3

25.mai.15

Regulamentul
712/28-apr2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
114L

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 103/2012 privind clasificarea anumitor
marfuri in Nomenclatura combinata

25.mai.15

Decizia
715/30-apr2015

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European
si al Consiliului privind conditiile de acces la retelele pentru transportul gazelor
naturale

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
114L

26.mai.15

Directiva
719/29-apr2015

de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule
rutiere care circula in interiorul Comunitatii, a dimensiunilor maxime autorizate in
traficul national si international si a greutatii maxime autorizate in traficul
international

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
115L

26.mai.15

Directiva
720/29-apr2015

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
115L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
115L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
115L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
115L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
115L

26.mai.15

26.mai.15

26.mai.15

26.mai.15

Regulamentul
721/20-apr2015
Regulamentul
722/05-mai2015
Regulamentul
723/05-mai2015
Regulamentul
724/05-mai2015

de modificare a Directivei 94/62/CE in ceea ce priveste reducerea consumului de
pungi de transport din plastic subtire

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

privind autorizarea taurinei ca aditiv furajer pentru Canidae, Felidae, Mustelidae si
pesti carnivori

privind autorizarea biotinei ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale

privind autorizarea substantelor acetat de retinil, palmitat de retinil si propionat de
retinil ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale
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27.mai.15

Regulamentul
728/06-mai2015

27.mai.15

Regulamentul
730/16-apr2015

28.mai.15

29.mai.15

Regulamentul
736/07-mai2015
Regulamentul
741/08-mai2015

de modificare a definitiei materialelor cu riscuri specificate stabilite in anexa V la
Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire
a unor reglementari pentru prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme
transmisibile de encefalopatie spongiforma

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 privind statisticile referitoare la
detinerile de titluri de valoare (BCE/2012/24) (BCE/2015/18)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
116L

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul
Oficial
116L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
117L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
118L

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

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 737/2012 privind
protectia anumitor stocuri in Marea Celtica

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPAND CU 18.05.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

22.mai.15
Norma
7/2012

pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al
participantului la un fond de pensii facultative

Hotarirea
9/2012

privind aprobarea Normei nr. 7/2012 pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind
utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative

22.mai.15

5

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii

M.Of. 244
din 11-apr2012
M.Of. 244
din 11-apr2012

Private

privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 606
din 02-sep2009

Hotarirea
22/2009

pentru aprobarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al
participantului la un fond de pensii facultative

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 606
din 02-sep2009

Hotarirea
8/2012

privind aprobarea Normei nr. 6/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr.
19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii
administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de deces

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 247
din 12-apr2012

Norma
6/2012

pentru modificarea si completarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului
personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, in caz de
invaliditate si in caz de deces

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 247
din 12-apr2012

pentru aprobarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al
participantului la un fond de pensii administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de
deces

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 656
din 17-sep2008

privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii
administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de deces

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 656
din 17-sep2008

22.mai.15
Norma
14/2009

22.mai.15

23.mai.15

23.mai.15

23.mai.15
Hotarirea
35/2008

23.mai.15
Norma
19/2008

Legislatia Uniunii Europene
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21.mai.15

Regulamentul
352/24-apr2009

privind adoptarea unei metode de siguranta comune pentru evaluarea riscului
prevazuta la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2004/49/CE a
Parlamentului European si a Consiliului

21.mai.15

Directiva
80/891/CEE/2
5-iul-1980

privind metoda comunitara de analiza referitoare la determinarea continutului de
acid erucic in uleiurile si grasimile destinate ca atare consumului uman, precum si in
produsele alimentare cu adaos de uleiuri sau grasimi

22.mai.15

Decizia
2013/233/PE
SC/22-mai2013

privind Misiunea de asistenta a Uniunii Europene pentru gestionarea integrata a
frontierelor in Libia (EUBAM Libya)

25.mai.15

Decizia
2010/561/UE
/25-mai-2010

privind dispozitiile nationale notificate de Regatul Danemarcei in ceea ce priveste
adaosul de nitriti in anumite produse din carne

28.mai.15

Regulamentul
888/14-aug2014

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

30.mai.15

Regulamentul
467/25-mai2010

de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de siliciu originar din
Republica Populara Chineza, astfel cum a fost extinsa la importurile de siliciu originar
din Republica Coreea, indiferent daca acesta este declarat sau nu ca fiind originar din
Republica Coreea, ca urmare a unei reexaminari efectuate in perspectiva expirarii
masurilor in temeiul articolului 11 alineatul (2) si a unei reexaminari intermediare
partiale efectuate in temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.
1225/2009

31.mai.15

Decizia
2014/909/UE
/12-dec-2014

privind anumite masuri de protectie cu privire la aparitii confirmate ale gandacului
mic de stup in Italia
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Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
108L

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
138L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
247L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
243L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
131L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
359L

31.mai.15

Regulamentul
483/08-mai2014

privind masuri de protectie impotriva diareii porcinelor cauzata de un
deltacoronavirus in ceea ce priveste cerintele de sanatate animala privind
introducerea in Uniune a sangelui si a plasmei sangvine de origine porcina uscate prin
pulverizare destinate productiei de hrana pentru porcinele de ferma

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
138L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare

LEGE pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenţei
neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
LEGE pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
LEGE privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr.14/2003
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii
operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la
anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
LEGE privind stimularea investitorilor individuali - business angels
LEGE pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţei a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare şi modificarea unor acte
normative
LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice
LEGE pentru completarea art.55 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010
LEGE pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe
lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
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LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2015 pentru modificarea şi complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
LEGE pentru completarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate
României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
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