AGENDA JURIDICA

Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 12.03.2013.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 12.03.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Guvernul

M.Of. 119 din 04mar-2013

Legislatia Romaniei
15.mar.13

Ordonanta urgenta
9/2013

privind timbrul de mediu pentru autovehicule
Legislatia Uniunii Europene

Jurnalul Oficial 67L

12.mar.13

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 in ceea
ce priveste depunerea programelor de sprijin in sectorul
vitivinicol si schimburile comerciale cu tarile terte

Comisia Europeana

Regulamentul 202/08mar-2013

Jurnalul Oficial 47L

12.mar.13

de stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Uniune si a conditiilor de
carantina

Comisia Europeana

Regulamentul 139/07ian-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 47L

Regulamentul 140/18feb-2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate [Pa
de Pages Catala (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 47L

Regulamentul 141/19feb-2013

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008
al Parlamentului European si al Consiliului privind
statisticile comunitare referitoare la sanatatea publica,
precum si la sanatatea si siguranta la locul de munca, in
ceea ce priveste statisticile bazate pe Ancheta europeana
de sanatate realizata prin interviu (EHIS)

12.mar.13

12.mar.13

1

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului
European si a Consiliului in vederea includerii
diflubenzuronului ca substanta activa in anexa I la directiva

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 48L

Directiva
2013/6/UE/20-feb-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 49L

Regulamentul 159/21feb-2013

privind autorizarea unui preparat de benzoat de sodiu, acid
propionic si propionat de sodiu ca aditiv furajer in hrana
porcilor, a pasarilor de curte, a bovinelor, a oilor, a
caprelor, a iepurilor si a cailor, precum si de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1876/2006 si (CE) nr. 757/2007

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 49L

14.mar.13

Regulamentul 160/21feb-2013

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 162/2003, (CE) nr.
971/2008, (UE) nr. 1118/2010, (UE) nr. 169/2011 si a
Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 888/2011 in
ceea ce priveste numele titularului autorizatiei pentru
diclazurilul din hrana pentru animale

Jurnalul Oficial 49L

14.mar.13

privind autorizarea unui preparat de hidroxid de sodiu ca
aditiv pentru hrana pisicilor, a cainilor si a pestilor
ornamentali

Comisia Europeana

Regulamentul 161/21feb-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 49L

Directiva
2013/7/UE/21-feb-2013

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului
European si a Consiliului in vederea includerii clorurii de
alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu ca substanta activa in
anexa I la directiva

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 50L

14.mar.13

Regulamentul 147/13feb-2013

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 actualizarilor pentru statisticile lunare si anuale
in domeniul energiei
de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului privind
instrumentele financiare derivate extrabursiere,

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 52L

15.mar.13

Regulamentul 148/19dec-2012

13.mar.13

14.mar.13

14.mar.13

2

contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii in
ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare
privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate
registrelor centrale de tranzactii

15.mar.13

15.mar.13

15.mar.13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 52L

Regulamentul 149/19dec-2012

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste
standardele tehnice de reglementare referitoare la
dispozitiile in materie de compensare indirecta, obligatia
de compensare, registrul public, accesul la un loc de
tranzactionare, contrapartile nefinanciare si tehnicile de
atenuare a riscurilor pentru contractele derivate
extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 52L

Regulamentul 150/19dec-2012

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului privind
instrumentele financiare derivate extrabursiere,
contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii in
ceea ce priveste standarde tehnice de reglementare in care
se precizeaza detaliile cererii de inregistrare ca registru
central de tranzactii

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 52L

Regulamentul 151/19dec-2012

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului privind
instrumentele financiare derivate extrabursiere,
contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, in
ceea ce priveste standarde tehnice de reglementare care sa
precizeze datele care urmeaza sa fie publicate si puse la
dispozitie de registrele centrale de tranzactii si standarde
operationale pentru agregarea, compararea si accesarea
datelor
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Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 52L

Regulamentul 152/19dec-2012

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste
standardele tehnice de reglementare privind cerintele de
capital pentru contrapartile centrale

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 52L

Regulamentul 153/19dec-2012

privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012, in
ceea ce priveste standarde tehnice de reglementare privind
cerintele pentru contrapartile centrale

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 55L

19.mar.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
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

Jurnalul Oficial 56L

20.mar.13

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE)
nr. 540/2011 in ceea ce priveste retragerea aprobarii
pentru substanta activa clorura de didecildimetilamoniu

Comisia Europeana

Regulamentul 175/27feb-2013

de modificare, in sensul adaptarii la dispozitiile sale
tehnice, a Directivei 2009/144/CE a Parlamentului
European si a Consiliului privind anumite componente si

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 56L

20.mar.13

Directiva
2013/8/UE/26-feb-2013

15.mar.13

15.mar.13

4

caracteristici ale tractoarelor agricole si forestiere pe roti

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 21L

25.mar.13

Regulamentul 59/23ian-2013

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010
privind substantele active din punct de vedere farmacologic
si clasificarea lor in functie de limitele reziduale maxime din
produsele alimentare de origine animala, in ceea ce
priveste substanta monensin

Jurnalul Oficial 62L

26.mar.13

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

Comisia Europeana

Regulamentul 186/05mar-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 62L

26.mar.13

Regulamentul 191/05mar-2013

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 798/2008, (CE) nr.
119/2009, (UE) nr. 206/2010 si a Deciziei 2000/572/CE cu
privire la atestarea bunastarii animalelor din modelele de
certificate sanitar-veterinare

Consiliul Uniunii
Europene

26.mar.13

privind semnarea si incheierea Acordului dintre Guvernul
Statelor Unite ale Americii si Uniunea Europeana privind
coordonarea programelor de etichetare referitoare la
eficienta energetica a echipamentelor de birou

Jurnalul Oficial 63L

Decizia
2013/107/UE/13-nov2012

26.mar.13

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 106/2008 privind
un program comunitar de etichetare referitoare la eficienta
energetica a echipamentelor de birou

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial 63L

Regulamentul 174/05feb-2013

de adoptare a listei cu substantele aromatizante prevazute
in Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului
European si al Consiliului, de introducere a acesteia in
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al
Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei si a Deciziei

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 243L

27.mar.13

Regulamentul 793/05sep-2012
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1999/217/CE a Comisiei

28.mar.13

28.mar.13

28.mar.13

29.mar.13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 65L

Decizia
2013/121/UE/07-mar2013

privind cerintele de siguranta care trebuie indeplinite de
standardele europene pentru anumite scaune pentru copii
in conformitate cu Directiva 2001/95/CE a Parlamentului
European si a Consiliului privind siguranta generala a
produselor

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 65L

Regulamentul 196/07mar-2013

de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010
cu privire la noua rubrica referitoare la Japonia in lista cu
tari terte sau cu regiuni ale acestora din care sunt
autorizate importurile in Uniunea Europeana de anumite
categorii de carne proaspata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 65L

Regulamentul 198/07mar-2013

privind alegerea unui simbol in scopul identificarii
medicamentelor de uz uman care sunt supuse unei
monitorizari suplimentare

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 67L

Regulamentul 201/08mar-2013

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE)
nr. 788/2011 si a Regulamentului de punere in aplicare (UE)
nr. 540/2011 in ceea ce priveste o extindere a utilizarilor
pentru care este aprobata substanta activa fluazifop-P

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 132 din 03mar-2009

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 132 din 03mar-2009

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 12.03.2013:
Legislatia Romaniei

01.mar.13

01.mar.13

Regulament din 2009

Ordinul M.18/2009

privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea
documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor de
investitii imobiliare in Ministerul Apararii Nationale

pentru aprobarea Regulamentului privind initierea,
elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor
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tehnico-economice aferente proiectelor de investitii
imobiliare in Ministerul Apararii Nationale

05.mar.13

05.mar.13

Hotarirea 29/2010

pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 13/2009 privind
structura serviciilor Senatului si alte masuri organizatorice

Hotarirea 13/2009

privind structura serviciilor Senatului

07.mar.13

Ordinul 166/2011

privind procedura interna de avizare a structurilor si a
personalului care gestioneaza asistenta financiara
nerambursabila comunitara, prevazute la art. 4 alin. (7) lit.
a) din Hotararea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea
Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a
personalului care gestioneaza fonduri comunitare

08.mar.13

Ordonanta urgenta
228/2008

08.mar.13

Legea 51/2006

Senatul

M.Of. 435 din 25iun-2009

Ministerul Afacerilor
Europene

M.Of. 888 din 15dec-2011

Guvernul

M.Of. 3 din 05-ian2009

Parlamentul

M.Of. 254 din 21mar-2006

Guvernul

M.Of. 29 din 13ian-2012

Guvernul

M.Of. 29 din 13ian-2012

Parlamentul

M.Of. 17 din 10ian-2012

Autoritatea Nationala
pentru Protectia

M.Of. 278 din 28apr-2009

serviciilor comunitare de utilitati publice

15.mar.13

Hotarirea 9/2012

15.mar.13

Norme Metodologice
din 2012

de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule

15.mar.13

Legea 9/2012

Ordinul 307/2009

M.Of. 766 din 16noi-2010

pentru modificarea si completarea unor acte normative

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule

15.mar.13

Senatul

privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule

privind adoptarea masurilor prin care se asigura ca
produsele care contin substanta biocid dimetil fumarat nu
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sunt introduse sau puse la dispozitie pe piata

Consumatorilor

Legislatia Uniunii Europene

12.mar.13

12.mar.13

12.mar.13

12.mar.13

12.mar.13

12.mar.13

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 121L

Regulamentul 390/07mai-2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de
stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Comunitate si a conditiilor
de carantina

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 23L

Regulamentul 66/25ian-2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de
stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Comunitate si a conditiilor
de carantina

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 75L

Regulamentul 239/22mar-2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de
stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Comunitate si a conditiilor
de carantina

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 307L

Regulamentul 1118/20nov-2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de
stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Comunitate si a conditiilor
de carantina

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 164L

Regulamentul 555/25iun-2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de
stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Comunitate si a conditiilor
de carantina

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 71L

Regulamentul 201/16mar-2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de
stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Comunitate si a conditiilor
de carantina
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Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 340

Regulamentul 1294/18dec-2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de
stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Comunitate si a conditiilor
de carantina

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 330L

Regulamentul 1219/08dec-2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de
stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Comunitate si a conditiilor
de carantina

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 205L

Regulamentul 754/31iul-2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de
stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Comunitate si a conditiilor
de carantina

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 166L

Regulamentul 607/26iun-2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de
stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Comunitate si a conditiilor
de carantina

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 93L

Regulamentul 311/03apr-2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de
stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Comunitate si a conditiilor
de carantina

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 27L

12.mar.13

Regulamentul 86/30ian-2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de
stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Comunitate si a conditiilor
de carantina
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de
stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Comunitate si a conditiilor

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 284L

12.mar.13

Regulamentul 1278/29oct-2007

12.mar.13

12.mar.13

12.mar.13

12.mar.13

12.mar.13
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de carantina
Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 84L

Regulamentul 318/23mar-2007

de stabilire a conditiilor de sanatate animala pentru
importurile anumitor pasari in Comunitate si a conditiilor
de carantina

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 258L

14.mar.13

Regulamentul 844/20sep-2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 al
Parlamentului European si al Consiliului privind statisticile
in domeniul energiei, cu privire la stabilirea unui set de
statistici anuale in domeniul nuclear si adaptarea
trimiterilor metodologice conform NACE Rev. 2
prin care se solicita statelor membre sa se asigure ca
produsele care contin produsul biocid dimetil fumarat nu
sunt introduse sau puse la dispozitie pe piata

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial 74L

15.mar.13

Decizia
2009/251/CE/17-mar2009

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

16.mar.13

Directiva
2000/35/CE/29-iun2000

Jurnalul Oficial 76L

privind masuri restrictive, avand in vedere situatia din
Bosnia si Hertegovina

Consiliul Uniunii
Europene

22.mar.13

Decizia
2011/173/PESC/21mar-2011

privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor
persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din
Egipt

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 76L

22.mar.13

Decizia
2011/172/PESC/21mar-2011

12.mar.13

privind combaterea intarzierii efectuarii platilor in cazul
tranzactiilor comerciale
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PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2011 privind prorogarea unor termene
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2012 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea
și finanțarea rezidențiatului
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
LEGE privind vânzarea locuinţelor aflate în administrarea Societăţii Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R.-S.A." actualilor chiriaşi
LEGE privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de
Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase
LEGE pentru modificarea şi completarea art.96 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
LEGE privind instituirea zilei limbii române
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, republicată
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
LEGE pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la
cadavre în vederea transplantului
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de
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reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
LEGE privind modificarea Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale nr.241/2005
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților
administrativ- teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile
a pesticidelor pe teritoriul României
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art.5 și 6 din
Ordonanța Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
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