AGENDA JURIDICA

Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 09.04.2013.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 09.04.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei
15.apr.13

Hotarirea 138/2013

privind adoptarea unor masuri pentru siguranta alimentarii cu
energie electrica

17.apr.13

Prescriptii tehnice
C3-2012/2013

''Butelii cu capacitate pana la 26 de litri pentru gaze petroliere
lichefiate''

M.Of. 141 din 18-mar2013

Ministerul
Economiei

Ordinul 349/2013

privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT C3-2012 ''Butelii cu
capacitate pana la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate''

M.Of. 141 din 18-mar2013

Ministerul
Economiei

17.apr.13

M.Of. 196 din 08-apr2013

Guvernul

Legislatia Uniunii Europene

09.apr.13

09.apr.13

Jurnalul Oficial 77L

Comisia Europeana

Regulamentul 244/19mar-2013

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr.
1333/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in
ceea ce priveste utilizarea fosfatului tricalcic [E 341 (iii)] in
preparatele nutritive destinate utilizarii in produsele
alimentare pentru sugari si copii de varsta mica

Jurnalul Oficial 77L

Comisia Europeana

Directiva
2013/10/UE/19-mar2013

de modificare a Directivei 75/324/CEE a Consiliului privind
apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la
generatoarele de aerosoli in vederea adaptarii dispozitiilor
privind etichetarea la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al
Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor
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Jurnalul Oficial 79L

Comisia Europeana

Regulamentul 255/20mar-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul stiintific si
tehnic, a anexelor I^C, VII si VIII la Regulamentul (CE) nr.
1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
privind transferurile de deseuri

Jurnalul Oficial 79L

Comisia Europeana

10.apr.13

Regulamentul 256/20mar-2013

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr.
1333/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in
ceea ce priveste utilizarea ascorbatului de sodiu (E 301) in
preparatele de vitamina D destinate utilizarii in produsele
alimentare pentru sugari si copii de varsta mica

Comisia Europeana

10.apr.13

privind retragerea de pe piata a anumitor aditivi furajeri
apartinand grupei substantelor aromatizante si care
stimuleaza pofta de mancare

Jurnalul Oficial 80L

Regulamentul 230/14mar-2013

Jurnalul Oficial 38L

Comisia Europeana

Regulamentul 115/08feb-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 diclazuril

Jurnalul Oficial 38L

Comisia Europeana

Regulamentul 116/08feb-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 eprinomectina

Jurnalul Oficial 82L

Comisia Europeana

Regulamentul 262/18mar-2013

de aprobare a unei modificari minore a caietului de sarcini
al unei denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Melon du Quercy (IGP)]

10.apr.13

10.apr.13

10.apr.13

11.apr.13
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Jurnalul Oficial 82L

Comisia Europeana

Regulamentul 263/18mar-2013

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 [Mela Alto Adige/Sudtiroler Apfel (IGP)]

Jurnalul Oficial 82L

Comisia Europeana

Regulamentul 264/18mar-2013

de aprobare a unei modificari minore a caietului de sarcini
al unei denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Cipolla Rossa di Tropea Calabria (IGP)]

Jurnalul Oficial 82L

Comisia Europeana

Regulamentul 265/18mar-2013

de aprobare a unei modificari care nu este minora din
caietul de sarcini al unei denumiri inregistrate in Registrul
denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice
protejate [Wachauer Marille (DOP)]

Jurnalul Oficial 82L

Comisia Europeana

Regulamentul 266/18mar-2013

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 [Munchener Bier (IGP)]

Jurnalul Oficial 82L

Comisia Europeana

Regulamentul 267/18mar-2013

de aprobare a unei modificari minore a caietului de sarcini
al unei denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Chianti Classico (DOP)]

Jurnalul Oficial 82L

Comisia Europeana

11.apr.13

Regulamentul 268/18mar-2013

de aprobare a unei modificari care nu este minora din
caietul de sarcini al unei denumiri inregistrate in Registrul
denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice
protejate [Oberpfalzer Karpfen (IGP)]
de aprobare a unei modificari care nu este minora din
caietul de sarcini al unei denumiri inregistrate in Registrul
denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice

Jurnalul Oficial 82L

Comisia Europeana

11.apr.13

Regulamentul 269/18mar-2013

11.apr.13

11.apr.13

11.apr.13

11.apr.13

11.apr.13
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protejate [Danablu (IGP)]

12.apr.13

Regulamentul 273/19mar-2013

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

12.apr.13

Regulamentul 274/19mar-2013

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

12.apr.13

Regulamentul 275/19mar-2013

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

12.apr.13

Regulamentul 276/19mar-2013

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

12.apr.13

Regulamentul 277/19mar-2013

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

12.apr.13

Regulamentul 278/19mar-2013

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

12.apr.13

Regulamentul 279/19mar-2013

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura
combinata

Regulamentul 288/25mar-2013

privind suspendarea autorizatiilor pentru preparatul de
Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012),
astfel cum se prevede in Regulamentul (CE) nr. 256/2002,
Regulamentul (CE) nr. 1453/2004, Regulamentul (CE) nr.
255/2005, Regulamentul (CE) nr. 1200/2005, Regulamentul
(CE) nr. 166/2008 si Regulamentul (CE) nr. 378/2009

15.apr.13
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Jurnalul Oficial 84L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 84L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 84L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 84L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 84L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 84L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 84L

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 86L

Comisia Europeana

22.apr.13

23.apr.13

23.apr.13

24.apr.13

26.apr.13

Jurnalul Oficial 267L

Comisia Europeana

Regulamentul 872/01oct-2012

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
1999/217/CE a Comisiei

Jurnalul Oficial 91L

Comisia Europeana

Regulamentul 305/26nov-2012

de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului
European si a Consiliului in ceea ce priveste furnizarea in
mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul
UE

Jurnalul Oficial 91L

Comisia Europeana

Regulamentul 306/02apr-2013

privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis (ATCC
PTA 6737) pentru hrana purceilor intarcati si a suinelor
intarcate altele decat Sus scrofa domesticus (titularul
autorizatiei: Kemin Europa N.V.)

Jurnalul Oficial 94L

Comisia Europeana

Regulamentul 308/03apr-2013

privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus
plantarum NCIMB 30083 si a unui preparat de Lactobacillus
plantarum NCIMB 30084 ca aditivi alimentari pentru hrana
tuturor speciilor de animale
de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (CE) nr.
396/2005 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea
ce priveste stabilirea limitelor maxime de reziduuri de
acefat, alaclor, anilazina, azociclotin, benfuracarb, butilat,
captafol, carbaril, carbofuran, carbosulfan, clorfenapir,
clortal-dimetil, clortiamid, cihexatin, diazinon, diclobenil,
dicofol, dimetipin, diniconazol, disulfoton, fenitrotion,
flufenzin, furatiocarb, hexaconazol, lactofen, mepronil,
metamidofos, metopren, monocrotofos, monuron,
oxicarboxin, oxidemeton-metil, paration-metil, forat,
fosalon, procimidon, profenofos, propaclor, quinclorac,

Jurnalul Oficial 273L

Comisia Europeana

Regulamentul 899/21sep-2012
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quintozen, tolilfluanid, triclorfon, tridemorf si trifluralin in
sau pe anumite produse si de modificare a regulamentului
mentionat anterior prin stabilirea anexei V care prezinta
lista valorilor implicite
ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 01.04.2013:
Legislatia Romaniei
M.Of. 115 din 28-feb2013

Ministerul Sanatatii

Ordinul 207/2013

pentru prorogarea termenului prevazut la art. I din Ordinul
ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 1.330/880/2012 privind
prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului
sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
1.389/2010

M.Of. 115 din 28-feb2013

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

01.apr.13

Ordinul 151/2013

pentru prorogarea termenului prevazut la art. I din Ordinul
ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 1.330/880/2012 privind
prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului
sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
1.389/2010

01.apr.13

Ordinul 1330/2012

M.Of. 890 din 27-dec-

Ministerul Sanatatii

01.apr.13

privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului
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01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a
Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 1.389/2010

2012

M.Of. 890 din 27-dec2012

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

Ordinul 880/2012

privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului
ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a
Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 1.389/2010

M.Of. 882 din 22-dec2012

Guvernul

Hotarirea 1275/2012

pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului
de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010, precum
si pentru prelungirea pana la 28 februarie 2013 a
prevederilor acesteia

M.Of. 763 din 13-noi2012

Guvernul

Hotarirea 1091/2012

pentru modificarea si completarea Contractului-cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
1.389/2010
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru

M.Of. 764 din 13-noi2012

Ministerul Sanatatii

Ordinul 1156/2012
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privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
1.389/2010
M.Of. 764 din 13-noi2012

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

Ordinul 1156/2012

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
1.389/2010

M.Of. 667 din 24-sep2012

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

Ordinul 34/2012

pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a
Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind
aprobarea tarifelor prevazute in anexa nr. 10 la Codul
retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate
in excedent in Sistemul national de transport

M.Of. 537 din 01-aug2012

Ministerul Sanatatii

01.apr.13

Ordinul 763/2012

privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului
de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010

01.apr.13

Ordinul 307/2012

privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.

M.Of. 537 din 01-aug-

Casa Nationala de
Asigurari de

01.apr.13

01.apr.13
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1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului
de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

2012

Sanatate

privind modificarea si completarea Contractului-cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
1.389/2010

M.Of. 417 din 22-iun2012

Guvernul

M.Of. 417 din 22-iun2012

Ministerul Sanatatii

Ordinul 622/2012

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
1.389/2010

M.Of. 417 din 22-iun2012

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

Ordinul 214/2012

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
1.389/2010
privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput
de operatorul de transport si de sistem de la operatorii
economici care incheie contracte pentru prestarea
serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tarile

M.Of. 300 din 07-mai2012

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in

Hotarirea 578/2012

Ordinul 15/2012
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perimetrice prin Sistemul electroenergetic national

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

Domeniul Energiei
M.Of. 226 din 04-apr2012

Ordinul 11/2012

privind modificarea si completarea Codului retelei pentru
Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat
prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 54/2007

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 197 din 26-mar2012

Ministerul
Economiei,
Comertului si
Mediului de Afaceri

Ordinul 1370/2012

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei,
comertului si mediului de afaceri, al presedintelui
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse
Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea
cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si unele
masuri pentru intarirea disciplinei in sectorul gazelor
naturale

M.Of. 197 din 26-mar2012

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

Ordinul 9/2012

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei,
comertului si mediului de afaceri, al presedintelui
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse
Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea
cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si unele
masuri pentru intarirea disciplinei in sectorul gazelor
naturale

M.Of. 197 din 26-mar2012

Agentia Nationala
pt Resurse
Minerale

Ordinul 122/2012

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei,
comertului si mediului de afaceri, al presedintelui
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse
Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea
cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si unele
masuri pentru intarirea disciplinei in sectorul gazelor
naturale
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01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

M.Of. 927 din 28-dec2011

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

Ordinul 55/2011

pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a
Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind
aprobarea tarifelor prevazute in anexa nr. 10 la Codul
retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate
in excedent in Sistemul national de transport

M.Of. 927 din 28-dec2011

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

Ordinul 54/2011

pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a
prevederilor art. 22^1, art. 25 pct. A ''cerinte financiare''
pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (1^1), art. 39,
41, 42 si 44 din Codul retelei pentru Sistemul national de
transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 54/2007

M.Of. 922 bis din 27dec-2011

Ministerul Sanatatii

Ordinul 1723/2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in
anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale
de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 1.389/2010

M.Of. 922 bis din 27dec-2011

Norme Metodologice
din 2011

de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului
de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in
anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale
de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea

M.Of. 922 bis din 27dec-2011

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

Ordinul 950/2011
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Guvernului nr. 1.389/2010
M.Of. 922 bis din 27dec-2011

Ministerul Sanatatii

Norme Metodologice
din 2011

de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului
de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010

M.Of. 691 din 29-sep2011

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

Ordinul 38/2011

pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a
Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind
aprobarea tarifelor prevazute in anexa nr. 10 la Codul
retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate
in excedent in Sistemul national de transport

M.Of. 440 din 23-iun2011

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

Ordinul 24/2011

pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a
Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind
aprobarea tarifelor prevazute in anexa nr. 10 la Codul
retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate
in excedent in Sistemul national de transport

M.Of. 441 din 23-iun2011

01.apr.13

Ordinul 1284/2011

privind valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata
interna si unele masuri pentru intarirea disciplinei in
sectorul gazelor naturale

Ministerul
Economiei,
Comertului si
Mediului de Afaceri

01.apr.13

Ordinul 27/2011

M.Of. 441 din 23-iun-

Autoritatea
Nationala de

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

privind valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata
interna si unele masuri pentru intarirea disciplinei in
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2011

Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 441 din 23-iun2011

Ordinul 160/2011

privind valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata
interna si unele masuri pentru intarirea disciplinei in
sectorul gazelor naturale

Agentia Nationala
pt Resurse
Minerale

M.Of. 385 din 01-iun2011

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

Ordinul 545/2011

privind metodologia de stabilire a preturilor de referinta si
a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si
tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor
deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

M.Of. 384 din 01-iun2011

Ministerul Sanatatii

Ordinul 865/2011

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si
functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor
Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 1.389/2010

M.Of. 384 din 01-iun2011

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

Ordinul 539/2011

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si
functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor
Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 1.389/2010

M.Of. 384 din 01-iun2011

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

Ordinul 540/2011

privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii
atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor
Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 1.389/2010

sectorul gazelor naturale

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13
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M.Of. 381 din 31-mai2011

Guvernul

Hotarirea 557/2011

pentru modificarea Contractului-cadru privind conditiile
acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010

M.Of. 216 din 29-mar2011

Guvernul

01.apr.13

Hotarirea 304/2011

privind modificarea art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului
nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2011-2012

Hotarirea 1388/2010

privind aprobarea programelor nationale de sanatate
pentru anii 2011 si 2012

M.Of. 893 din 30-dec2010

Guvernul

01.apr.13

M.Of. 895 din 30-dec2010

01.apr.13

privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2011-2012

Guvernul

Contract-Cadru din
2010

M.Of. 895 din 30-dec2010

Guvernul

Hotarirea 1389/2010

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile
acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012

M.Of. 819 din 08-dec2010

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

Ordinul 31/2010

privind aprobarea tarifelor prevazute in anexa nr. 10 la
Codul retelei pentru Sistemul national de transport al
gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale
livrate in excedent in Sistemul national de transport

M.Of. 791 din 26-noi2010

Ordinul 30/2010

privind modificarea si completarea Codului retelei pentru
Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat
prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 54/2007

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13
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01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

01.apr.13

03.apr.13

M.Of. 631 din 23-sep2009

Ordinul 78/2009

privind modificarea Codului retelei pentru Sistemul
national de transport al gazelor naturale, aprobat prin
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 54/2007

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 449 din 30-iun2009

Ordinul 68/2009

privind modificarea si completarea Codului retelei pentru
Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat
prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 54/2007

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 479 din 27-iun2008

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

Ordinul 69/2008

pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a
Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 54/2007 si pentru
intrarea in vigoare a prevederilor Codului retelei pentru
Sistemul national de transport al gazelor naturale, in regim
de testare, in perioada 1 octombrie 2008-30 iunie 2009

M.Of. 71 din 30-ian2008

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 71 bis din 30ian-2008

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 693 din 09-oct2012

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Ordinul 54/2007

Cod din 2007

Ordinul 224/2012

privind aprobarea Codului retelei pentru Sistemul national
de transport al gazelor naturale

CODUL RETELEI PENTRU SISTEMUL NATIONAL DE
TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
administratiei si internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea
modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor
de formare specializata si a programelor de perfectionare
organizate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici,
precum si pentru aprobarea modelului certificatului de
atestare a absolvirii programelor de perfectionare
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organizate de centrele regionale de formare continua
pentru administratia publica locala

03.apr.13

03.apr.13

03.apr.13

03.apr.13

M.Of. 693 din 09-oct2012

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Ordinul 225/2012

privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si
internelor nr. 98/2011 pentru aprobarea modelului
certificatului de atestare a absolvirii programelor de
formare specializata si a certificatelor de atestare a
absolvirii programelor de perfectionare organizate de
Agentia Nationala a Functionarilor Publici si de centrele
regionale de formare continua pentru administratia publica
locala, in asociere cu alti furnizori de formare infiintati
potrivit legii

M.Of. 154 din 08-mar2012

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Ordinul 63/2012

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
administratiei si internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea
modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor
de formare specializata si a programelor de perfectionare
organizate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici,
precum si pentru aprobarea modelului certificatului de
atestare a absolvirii programelor de perfectionare
organizate de centrele regionale de formare continua
pentru administratia publica locala

M.Of. 356 din 23-mai2011

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Ordinul 98/2011

pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a
absolvirii programelor de formare specializata si a
certificatelor de atestare a absolvirii programelor de
perfectionare organizate de Agentia Nationala a
Functionarilor Publici si de centrele regionale de formare
continua pentru administratia publica locala, in asociere cu
alti furnizori de formare infiintati potrivit legii
pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a
absolvirii programelor de formare specializata si a
programelor de perfectionare organizate de Agentia

M.Of. 396 din 15-iun2010

Ministerul
Administratiei si

Ordinul 131/2010

16

Nationala a Functionarilor Publici, precum si pentru
aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii
programelor de perfectionare organizate de centrele
regionale de formare continua pentru administratia publica
locala

03.apr.13

03.apr.13

03.apr.13

04.apr.13

04.apr.13

Internelor

privind stabilirea atributiilor domnului Achim Gheorghe,
inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General
al Guvernului

M.Of. 628 din 29-aug2008

Primul-Ministru

pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta
religioasa in locurile de detentie

M.Of. 326 din 11-apr2006

Ministerul Justitiei

Ministerul Justitiei

privind asistenta religioasa in locurile de detentie

M.Of. 326 din 11-apr2006
M.Of. 441 din 03-iul2012

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

Ordinul 254/2012

pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 759/2008
privind aprobarea regulamentelor de organizare si
functionare a comisiilor de experti care functioneaza pe
langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru
implementarea unor programe/subprograme nationale de
sanatate din cadrul Programului national de sanatate cu
scop curativ

M.Of. 333 din 19-mai2010

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

Ordinul 476/2010

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 814/2008
privind aprobarea regulamentelor de organizare si
functionare ale comisiilor de experti de la nivelul Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate pentru anumite boli
cronice, respectiv anumite DCI-uri prevazute de Hotararea
Guvernului nr. 720/2008

Decizia 175/2008

Ordinul 610/C/2006

Regulament din 2006
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M.Of. 296 din 06-mai2010

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

Ordinul 449/2010

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 759/2008
privind aprobarea regulamentelor de organizare si
functionare a comisiilor de experti care functioneaza pe
langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru
implementarea unor programe/subprograme nationale de
sanatate din cadrul Programului national de sanatate cu
scop curativ

M.Of. 817 din 05-dec2008

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

Regulament din 2008

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Comisiei de experti de
la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru
tratamentul tumorilor hipofizare cu expansiune supraselara
si al tumorilor neuroendocrine

M.Of. 817 din 05-dec2008

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

Ordinul 814/2008

privind aprobarea regulamentelor de organizare si
functionare ale comisiilor de experti de la nivelul Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate pentru anumite boli
cronice, respectiv anumite DCI-uri prevazute de Hotararea
Guvernului nr. 720/2008

M.Of. 817 din 05-dec2008

Regulament din 2008

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Comisiei de experti de
la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru
tratamentul tulburarilor de nutritie si metabolism

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

M.Of. 817 din 05-dec2008

Regulament din 2008

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Comisiei de experti de
la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru
tratamentul specific in psoriazisul cronic sever

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

M.Of. 817 din 05-dec2008

04.apr.13

Regulament din 2008

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Comisiei de experti de
la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru
tratamentul specific in boala Gaucher

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

04.apr.13

Regulament din 2008

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Comisiei de experti de
la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru

M.Of. 817 din 05-dec-

Casa Nationala de
Asigurari de

04.apr.13

04.apr.13

04.apr.13

04.apr.13

04.apr.13
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04.apr.13

04.apr.13

04.apr.13

04.apr.13

05.apr.13

08.apr.13

tratamentul cu imunosupresoare in poliartrita reumatoida,
artropatia psoriazica, spondilita anchilozanta si artrita
juvenila

2008

Sanatate

M.Of. 817 din 05-dec2008

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

Regulament din 2008

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Comisiei de experti de
la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru
tratamentul specific hepatitelor cronice si cirozei hepatice
de etiologie virala, precum si pentru boala inflamatorie
cronica intestinala

M.Of. 817 din 05-dec2008

Regulament din 2008

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Comisiei de experti de
la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru
tratamentul infertilitatii de cauza hormonala

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

M.Of. 739 din 31-oct2008

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate

Ordinul 759/2008

privind aprobarea regulamentelor de organizare si
functionare a comisiilor de experti care functioneaza pe
langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru
implementarea unor programe/subprograme nationale de
sanatate din cadrul Programului national de sanatate cu
scop curativ

M.Of. 287 din 31-mai2001

Ordinul 649/2001

privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor
civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu
handicap, indicativ NP 051/2000

Ministerul
Lucrarilor Publice
Transporturilor si
Locuintei

M.Of. 576 din 12-aug2003

Ministerul
Lucrarilor Publice
Transporturilor si
Locuintei

M.Of. 623 din 30-aug2012

Ministerul Mediului
si Padurilor

Ordinul 604/2003

Ordinul 3241/2012

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid de
proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare
aplicate la cladiri''

privind numirea reprezentantilor partii romane in cadrul
organismelor create in temeiul tratatelor bilaterale privind
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gospodarirea apelor de frontiera

08.apr.13

17.apr.13

17.apr.13

29.apr.13

M.Of. 595 din 20-aug2012

Comitetul
Interministerial de
Finantari, Garantii
si Asigurari

M.Of. 245 din 10-apr2003

Ministerul
Industriei si
Resurselor

Ordinul 210/2003

pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia
1, ''Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor - butelii
cu capacitate pana la 26 litri pentru GPL'', aprobata prin
Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 86/2003

M.Of. 161 din 13-mar2003

Ordinul 86/2003

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia 1,
''Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu
capacitate pana la 26 litri pentru GPL''

Ministerul
Industriei si
Resurselor

privind organizarea activitatii de asistenta medicala si
psihologica a personalului din transporturi cu atributii in
siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei
Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor

M.Of. 456 din 27-nov1998

Guvernul

Jurnalul Oficial 332L

Comitetul Politic si
de Securitate

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Hotarirea 128/2012

Ordonanta urgenta
41/1998

pentru aprobarea Normei privind finantarea domeniilor
prioritare (NI-FIN-07-V/0)

Legislatia Uniunii Europene
06.apr.13

Decizia
ATALANTA/3/2012/27nov-2012

22.apr.13

Decizia
1999/217/CE/23-feb1999

privind numirea unui comandant al fortei UE pentru
operatia militara a Uniunii Europene in vederea unei
contributii la descurajarea, prevenirea si reprimarea actelor
de piraterie si de jaf armat din largul coastelor Somaliei
(Atalanta)
de adoptare a unui registru al substantelor aromatizante
folosite in sau pe produsele alimentare, stabilit in
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al
Parlamentului European si al Consiliului din 28 octombrie
1996
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30.apr.13

Decizia
2011/252/UE/26-apr2011

30.apr.13

Decizia
2010/232/PESC/26-apr2010

de autorizare a statelor membre privind prelungirea
autorizatiilor provizorii acordate pentru noile substante
active acid ascorbic, ipconazol, spiromesifen, topramezon si
Pseudomonas sp. Tulpina DSMZ 13134

Jurnalul Oficial 106L

Comisia Europeana

de reinnoire a masurilor restrictive impotriva
Birmaniei/Myanmar

Jurnalul Oficial 105L

Consiliul Uniunii
Europene

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperației agricole
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind
transportul maritim și pe căile navigabile interioare
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002
privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii
preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului
de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a
sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil
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cultural
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele
maritime
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999
privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
LEGEA penru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de
siguranță pentru țiței și produse petroliere în anul 2012
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2012 privind modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea
Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,
a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a
cantității de 2.000 tone motorină pentru Societatea națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.Călători"-S.A.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2013 pentru abrogarea art.II din Legea nr.211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului
nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate
pensionarilor, veteranilor de război și vaduvelor de război
LEGE pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol
cinematografic, precum şi a altor imobile
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție între România și Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente
Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" S.A. și Banca Europeană pentru Recontrucție și
Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro
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LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
și pădurilor
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a
unor cantități de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic Național și de energie
termică, precum și/sau energie termică pentru populație, precum și prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori
economici
LEGE pentru modificarea punctului 5 Anexa 2 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţie Naţionale de Integritate, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative
LEGE pentru modificarea art.3 din Legea nr.133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții
aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul TabereiUniversitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009
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