AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 8.09.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 8.09.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ privind proiectarea geotehnica a
lucrarilor de epuizmente'', indicativ NP 134-2014

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 597
din 11-aug2014

Ordinul
1330/2014

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii'', indicativ NP 074-2014

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 597
din 11-aug2014

Ordinul
1004/2014

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Instructiuni tehnice privind imbinarea
elementelor de constructii metalice cu suruburi de inalta rezistenta pretensionate,
indicativ C 133-2014''

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 600
din 12-aug2014

16.sep.14

Regulamentul
14/2014

pentru modificarea si completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind
veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 626
din 27-aug2014

16.sep.14

Regulamentul
10/2014

pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei
Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale
a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 453
din 20-iun2014

24.sep.14

Ordinul
1252/2014

10.sep.14

10.sep.14

11.sep.14

Ordinul
995/2014

pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si perfectionare a personalului
navigant maritim roman si a sistemului de recunoastere a brevetelor si a certificatelor
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Ministerul
Transporturilor

M.Of. 620
din 25-aug-

de capacitate

25.sep.14

27.sep.14

29.sep.14

2014

Ordinul
1426/2014

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Cod de practica privind executarea si
urmarirea executiei lucrarilor de zidarie'', indicativ NE 036-2014

Ordinul
1079/2014

pentru stabilirea procedurilor privind evidenta si inmatricularea ambarcatiunilor de
agrement, conditiile tehnice si incadrarea cu personal navigant a acestora si avizarea
operatorilor economici pentru desfasurarea activitatilor de agrement nautic

Ordonanta
29/2014

pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000
privind produsele agroalimentare ecologice, precum si pentru stabilirea unor masuri
in domeniul produselor agroalimentare ecologice

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 624
din 26-aug2014

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 560
din 29-iul2014

Guvernul

M.Of. 639
din 30-aug2014

Legislatia Uniunii Europene
Regulamentul
950/04-sep2014

de deschidere a unei scheme de ajutoare cu caracter temporar si exceptional pentru
depozitarea privata a anumitor branzeturi si de stabilire in avans a cuantumului
ajutoarelor

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
265L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
251L

12.sep.14

Regulamentul
916/22-aug2014

de aprobare a substantei de baza zaharoza, 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 anexei la Regulamentul de punere in
aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei
de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste conditiile de autorizare a substantei active feromoni de lepidoptere cu catena
liniara

Comisia Europeana

12.sep.14

Regulamentul
918/22-aug2014

Jurnalul
Oficial
251L

Comisia Europeana

15.sep.14

Regulamentul
920/21-aug2014

Jurnalul
Oficial
252L

8.sep.14

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

Jurnalul
Oficial
252L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
252L

15.sep.14

Regulamentul
923/25-aug2014

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste utilizarea lacurilor de aluminiu preparate
din riboflavine (E 101) si cosenila, acid carminic, carmine (E 120) in anumite categorii
de produse alimentare si a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 in ceea ce
priveste specificatiile pentru riboflavine (E 101)

Jurnalul
Oficial
254L

17.sep.14

de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare referitoare la formularele,
modelele si procedurile standard folosite pentru notificarile referitoare la exercitarea
dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii, in conformitate cu Directiva
2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului

Comisia Europeana

Regulamentul
926/27-aug2014

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
257L

17.sep.14

Directiva
2014/91/UE/
23-iul-2014

de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege si a
actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare
(OPCVM), in ceea ce priveste functiile de depozitar, politicile de remunerare si
sanctiunile

17.sep.14

Directiva
2014/92/UE/
23-iul-2014

privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea
conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
257L

17.sep.14

Directiva
2014/89/UE/
23-iul-2014

de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spatiului maritim

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
257L

17.sep.14

Regulamentul
912/23-iul2014

de instituire a unui cadru pentru gestionarea raspunderii financiare legate de
instantele de solutionare a litigiilor intre investitori si stat, stabilite prin acordurile
internationale la care Uniunea Europeana este parte

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
257L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament

Jurnalul
Oficial

15.sep.14

17.sep.14

Regulamentul
921/25-aug2014

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste conditiile de autorizare a substantei active tebuconazol

Regulamentul
909/23-iul-

privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind
depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si
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2014

2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

ul European

257L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
257L

17.sep.14

Directiva
2014/90/UE/
23-iul-2014

privind echipamentele maritime si de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului
de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Crottin de Chavignol/Chavignol (DOP)]

Comisia Europeana

18.sep.14

Regulamentul
928/27-aug2014

Jurnalul
Oficial
258L

de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Fungo di Borgotaro (IGP)]

Comisia Europeana

18.sep.14

Regulamentul
929/27-aug2014

Jurnalul
Oficial
258L

Comisia Europeana

24.sep.14

Regulamentul
941/03-sep2014

de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor traditionale garantate [(Role
Trapezitsa) (STG)]

Jurnalul
Oficial
264L

de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la indicii
relevanti cu o diversificare corespunzatoare in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

25.sep.14

Regulamentul
945/04-sep2014

Jurnalul
Oficial
265L

Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor

M.Of. 381
din 06-iun2007

Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor

M.Of. 381
din 06-iun-

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 8.09.2014:
Legislatia Romaniei

10.sep.14
10.sep.14

Ordinul
128/2007
Normativ
NP074/200

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii'', indicativ NP 074-2007
privind documentatiile geotehnice pentru constructii
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Publice si Locuintelor

2007

Regulamen
tul
10/2014

pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei
Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a
Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

Autoritatea de
Supraveghere
Financiara

M.Of. 453
din 20-iun2014

Ordinul
975/2011

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si
perfectionare a personalului navigant maritim roman si a sistemului de recunoastere a
certificatelor de competenta

Ministerul
Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 888
din 15-dec2011

Ordinul
974/2011

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului nr. 214/2007 pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si
perfectionare a personalului navigant maritim si maritim-portuar care nu intra sub
incidenta Conventiei STCW

Ministerul
Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 888
din 15-dec2011

Ministerul
Transporturilor

Ordinul
1313/2008

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor
si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si
perfectionare a personalului navigant maritim roman si a sistemului de recunoastere a
certificatelor de competenta

M.Of. 739
din 31-oct2008

Ministerul
Transporturilor

Ordinul
512/2007

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor
si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si
perfectionare a personalului navigant maritim roman si a sistemului de recunoastere a
certificatelor de competenta

M.Of. 471
din 12-iul2007

Ordinul
214/2007

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 123
din 20-feb2007

24.sep.14

pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si perfectionare a personalului
navigant maritim si maritim-portuar roman care nu intra sub incidenta Conventiei
STCW

24.sep.14

Ordinul
140/2007

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si

M.Of. 93
din 06-feb2007

16.sep.14

24.sep.14

24.sep.14

24.sep.14

24.sep.14

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor
si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si
perfectionare a personalului navigant maritim roman si a sistemului de recunoastere a
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certificatelor de competenta

24.sep.14

27.sep.14

Ordinul
1627/2006

Ordinul
923/2002

Turismului

pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si perfectionare a personalului
navigant maritim roman si a sistemului de recunoastere a certificatelor de competenta

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 917
din 10-noi2006

M.Of. 591
din 09-aug2002

pentru aprobarea modelului si continutului certificatului de ambarcatiune de agrement

Ministerul Lucrarilor
Publice
Transporturilor si
Locuintei

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 71L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
242L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 78L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
289L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

Legislatia Uniunii Europene

10.sep.14

Decizia
2014/129/PE
SC/10-mar2014

15.sep.14

Decizia
2014/5915/U
E/13-aug2014

17.sep.14

Decizia
2014/145/PE
SC/17-mar2014

privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta
integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei

30.sep.14

Regulamentul
1064/30-oct2013

de stabilire a coeficientilor aplicabili cerealelor exportate sub forma de Scotch whisky
pentru perioada 2013-2014

Regulamentul
476/23-mai-

de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahar si izoglucoza realizate in

30.sep.14

de promovare a unei retele europene de grupuri de reflectie independente in
domeniul neproliferarii, in sprijinul punerii in aplicare a Strategiei UE impotriva
proliferarii armelor de distrugere in masa

privind anumite masuri de protectie provizorii cu privire la pesta porcina africana in
Letonia [notificata cu numarul C(2014) 5915]
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2013

afara contingentului pana la sfarsitul anului de comercializare 2013/2014

30.sep.14

Regulamentul
470/22-mai2013

de deschidere a unui contingent tarifar pentru anumite cantitati de zahar industrial
pentru anul de comercializare 2013/2014

30.sep.14

Regulamentul
341/16-apr2013

138L
Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
136L

privind repartizarea intre ''livrari'' si ''vanzari directe'' a cotelor nationale de lapte
stabilite pentru perioada 2012-2013 in anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al
Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
107L

privind masurile de urgenta pentru prevenirea introducerii si raspandirii in Uniune a
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) si Epitrix
tuberis (Gentner)

Comisia Europeana

30.sep.14

Decizia
2012/270/UE
/16-mai-2012

Jurnalul
Oficial
132L

de acordare a unei derogari temporare de la regulile de origine prevazute in anexa II
la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a tine seama de situatia
speciala din Kenya in ceea ce priveste fileul de ton

Comisia Europeana

30.sep.14

Decizia
2011/861/UE
/19-dec-2011

Jurnalul
Oficial
338L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
254L

30.sep.14

Decizia
2010/576/PE
SC/23-sep2010

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
253L

30.sep.14

Decizia
2010/573/PE
SC/27-sep2010

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
248L

30.sep.14

Decizia
2010/565/PE
SC/21-sep2010

privind misiunea de politie a Uniunii Europene organizata in cadrul reformei
sectorului de securitate (RSS) si interfata sa cu justitia in Republica Democratica
Congo, EUPOL RD Congo

privind masurile restrictive impotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica
Moldova

privind misiunea de consiliere si de asistenta a Uniunii Europene in domeniul reformei
sectorului de securitate in Republica Democratica Congo (EUSEC RD Congo)
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