AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 06.05.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 29.04.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

08.mai.14

Legea
291/2007

privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate
straine pe teritoriul Romaniei - REPUBLICARE

08.mai.14

Legea
55/2014

pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

08.mai.14

Legea
51/2014

pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si
combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si pentru completarea
anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si
preparatelor stupefiante si psihotrope

17.mai.14

Hotarirea
276/2014

pentru infiintarea sistemului privind protectia indicatiilor geografice ale bauturilor
spirtoase

Parlamentul

M.Of. 321
din 05mai-2014

Parlamentul

M.Of. 325
din 05mai-2014

Parlamentul

M.Of. 322
din 05mai-2014

Guvernul

M.Of. 283
din 17-apr2014

Legislatia Uniunii Europene

06.mai.14

Regulamentul
388/10-apr2014

06.mai.14

Decizia
2014/202/UE
/20-mar-2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
113L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
114L

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind
Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun

de stabilire a pozitiei Uniunii Europene in ceea ce priveste o decizie a autoritatilor
administrative, in temeiul Acordului dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii si
Uniunea Europeana privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la

1

eficienta energetica a echipamentelor de birou, cu privire la adaugarea de specificatii
pentru computerele-server si pentru sursele de alimentare neintreruptibile la anexa C
la acord si cu privire la revizuirea specificatiilor pentru dispozitivele de afisare si
echipamentele de procesare a imaginii incluse in anexa C la acord

07.mai.14

Directiva
2014/58/UE/
16-apr-2014

de instituire, in temeiul Directivei 2007/23/CE a Parlamentului European si a
Consiliului, a unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
115L

13.mai.14

Regulamentul
399/22-apr2014

privind autorizarea preparatelor de Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus
brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 si Lactobacillus fermentum
NCIMB 30169 ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
119L

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 de stabilire a unei liste de mentiuni
de sanatate permise, inscrise pe produsele alimentare, altele decat cele care se refera
la reducerea riscului de imbolnavire si la dezvoltarea si sanatatea copiilor

Comisia Europeana

13.mai.14

Regulamentul
1018/23-oct2013

Jurnalul
Oficial
282L

de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste monitorizarea emisiilor de CO2 generate
de vehiculele utilitare usoare noi omologate intr-un proces cu mai multe etape

Comisia Europeana

14.mai.14

Regulamentul
404/17-feb2014

Jurnalul
Oficial
121L

Comisia Europeana

14.mai.14

Regulamentul
405/23-apr2014

de aprobare a acidului lauric ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide din tipul de produs 19

Jurnalul
Oficial
121L

Comisia Europeana

14.mai.14

Regulamentul
406/23-apr2014

de aprobare a etil butil acetil amino propionatului ca substanta activa existenta,
destinata utilizarii in produsele biocide din tipul de produs 19

Jurnalul
Oficial
121L

Comisia Europeana

14.mai.14

Regulamentul
407/23-apr2014

de aprobare a transflutrinului ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide pentru tipul de produs 18

Jurnalul
Oficial
121L
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14.mai.14

Regulamentul
408/23-apr2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
121L

14.mai.14

Regulamentul
409/23-apr2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
121L

de inregistrare a unei denumiri in registrul de specialitati traditionale garantate
[Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (STG)]

14.mai.14

Regulamentul
410/23-apr2014

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 293/2012 in ceea ce
priveste monitorizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare usoare noi
omologate intr-un proces cu mai multe etape

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
121L

14.mai.14

Regulamentul
378/03-apr2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1166/2008 in ceea ce priveste cadrul
financiar pentru perioada 2014-2018

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
122L

15.mai.14

Directiva
2014/52/UE/
16-apr-2014

de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
124L

Comisia Europeana

15.mai.14

Decizia
2014/227/UE
/24-apr-2014

privind neaprobarea anumitor substante active biocide in temeiul Regulamentului
(UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului

Jurnalul
Oficial
124L

Comisia Europeana

16.mai.14

Regulamentul
424/22-apr2014

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

Jurnalul
Oficial
125L

Comisia Europeana

16.mai.14

Regulamentul
425/22-apr2014

Jurnalul
Oficial
125L

Comisia Europeana

16.mai.14

Regulamentul
427/25-apr2014

Jurnalul
Oficial
125L

de aprobare a dioxidului de siliciu sintetic amorf ca substanta activa existenta,
destinata utilizarii in produsele biocide din tipul de produs 18

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Torrfisk fra Lofoten (IGP)]

de stabilire a unei proceduri de aprobare si de certificare a tehnologiilor inovatoare
care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare usoare,
in temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European si al

3

Consiliului

20.mai.14

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

20.mai.14

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

20.mai.14

Regulamentul
436/23-apr2014

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

20.mai.14

Regulamentul
437/29-apr2014

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

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

20.mai.14

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

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

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
128L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
128L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
128L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
128L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
128L

Parlamentul

M.Of. 531
din 14-iun-

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 29.04.2014:
Legislatia Romaniei
03.mai.14

Legea

privind protectia animalelor
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205/2004

2004

03.mai.14

Legea
455/2001

privind semnatura electronica

05.mai.14

Decizia
117/2013

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria
inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor
Interne de catre domnul Mihai Sova

08.mai.14

Legea
291/2007

privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate
straine pe teritoriul Romaniei

12.mai.14

Legea
176/2000

Parlamentul

M.Of. 429
din 31-iul2001

Primul-Ministru

M.Of. 97
din 18-feb2013

Parlamentul

M.Of. 758
din 08-noi2007

Parlamentul

M.Of. 79
din 24-ian2005

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Uniunea Europeana

Jurnalul
Oficial
136L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
320L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

privind dispozitivele medicale*) - Republicare
Legislatia Uniunii Europene

Acord-Cadru
din 22-feb1993

intre Comunitatea Economica Europeana si Republicile Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua si Panama

13.mai.14

Protocol din
13-mai-2011

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

25.mai.14

Decizia
2013/698/PE
SC/25-nov2013

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
comertului ilicit cu acestea

Decizia
2012/191/UE

de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizatiilor provizorii acordate
pentru noile substante active amisulbrom, clorantraniliprol, meptildinocap,

01.mai.14

31.mai.14

5

/10-apr-2012

pinoxaden, tiosulfat de argint si tembotrion

102L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii
LEGE pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a
majorăriilor de întârziere aferente
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2013 pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și
funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din
Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea
Companiei Naționale de Căi Ferate"CFR " -S.A.în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej,
județul Cluj
LEGEA de modificare a Legii 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii international de
copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992
LEGE pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
LEGE privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate,
potrivit legii, în proprietatea private a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri
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