AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 23.12.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 23.12.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Uniunii Europene

23.dec.14

Regulamentul
1280/26-nov2014

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 [Bra (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
347L

25.dec.14

Directiva
2014/104/UE
/26-nov-2014

privind anumite norme care guverneaza actiunile in despagubire in temeiul dreptului
intern in cazul incalcarilor dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta a statelor
membre si a Uniunii Europene

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
349L
Jurnalul
Oficial
349L

25.dec.14

privind conditiile de clasificare, fara testare, a panourilor pe baza de lemn conforme
cu standardul EN 13986 si a lambriurilor si placarilor din lemn masiv conforme cu
standardul EN 14915 in ceea ce priveste capacitatea de protectie impotriva
incendiilor, atunci cand sunt utilizate pentru imbracarea peretilor si a plafoanelor

Comisia Europeana

Regulamentul
1291/16-iul2014

privind conditiile de clasificare, fara testare, a anumitor pardoseli din lemn
neacoperite conforme cu standardul EN 14342, in ceea ce priveste comportamentul la
foc al acestora

Comisia Europeana

25.dec.14

Regulamentul
1292/17-iul2014

Jurnalul
Oficial
349L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
349L

Regulamentul
1293/17-iul2014

privind conditiile de clasificare, fara testare, a plaselor si profilelor metalice pentru
lucrari interioare de tencuire reglementate de standardul armonizat EN 13658-1, a
plaselor si profilelor metalice pentru tencuiri exterioare reglementate de standardul
armonizat EN 13658-2, precum si a profilelor metalice si a profilelor fasonate
reglementate de standardul armonizat EN 14353 in ceea ce priveste comportamentul
la foc al acestora

25.dec.14

1

Comisia Europeana

Directiva
2014/105/UE
/04-dec-2014

de modificare a Directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a masurilor de
punere in aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului si, respectiv, a
articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului in ceea ce priveste caracteristicile
minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de
plante agricole si specii de legume

Jurnalul
Oficial
349L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
349L

25.dec.14

Decizia
2014/875/UE
/04-dec-2014

privind publicarea referintelor standardului EN 15649-2:2009 + A2:2013 referitor la
articolele de agrement plutitoare destinate a fi utilizate pe si in apa si ale standardului
EN 957-6:2010 + A1:2014 referitor la echipamentele de antrenament stationare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului
European si a Consiliului

Comisia Europeana

29.dec.14

Regulamentul
1219/13-nov2014

de modificare a anexei II la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 577/2013 in
ceea ce priveste lista tarilor terte si teritoriilor

Jurnalul
Oficial
329L

Comisia Europeana

29.dec.14

Decizia
2013/518/UE
/21-oct-2013

de modificare a partii 1 din anexa E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului in ceea ce
priveste modelul de certificat de sanatate pentru animalele care provin din exploatatii

Jurnalul
Oficial
281L

de stabilire a listei tarilor terte si teritoriilor autorizate pentru importurile de caini,
pisici si dihori domestici si modelul pentru certificatul de sanatate animala necesar
pentru astfel de importuri

Comisia Europeana

29.dec.14

Decizia
2013/519/UE
/21-oct-2013

Jurnalul
Oficial
281L

Comisia Europeana

29.dec.14

Decizia
2013/520/UE
/21-oct-2013

de abrogare a Deciziei de punere in aplicare 2011/874/UE

Jurnalul
Oficial
281L

29.dec.14

Regulamentul
576/12-iun2013

privind circulatia necomerciala a animalelor de companie si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 998/2003

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
178L

Comisia Europeana

Regulamentul
577/28-iun-

privind modelele de documente de identificare pentru circulatia necomerciala a
cainilor, pisicilor si dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii si tari terte si
cerintele referitoare la format, punere in pagina si limba ale declaratiilor care atesta

Jurnalul
Oficial

25.dec.14

29.dec.14
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2013

respectarea anumitor conditii prevazute in Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului

31.dec.14

Regulamentul
1311/10-dec2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 976/2009 in ceea ce priveste definitia unui
element de metadate INSPIRE

31.dec.14

Regulamentul
1312/10-dec2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1089/2010 de punere in aplicare a Directivei
2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste
interoperabilitatea serviciilor de date spatiale

178L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
354L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
354L

pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind cerintele de proiectare si
executie a excavatiilor adanci in zone urbane", indicativ NP 120-06

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 911
din 09-noi2006

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 518
din 11-iul2014

Guvernul

M.Of. 540
din 27-aug2013

Ministerul Muncii,
Familiei si Protectiei
Sociale

M.Of. 4 cc
din 24-ian2013

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 23.12.2014:
Legislatia Romaniei

27.dec.14

Ordinul
1730/2006

31.dec.14

Ordinul
62/2014

privind stabilirea obligatiei producatorilor si furnizorilor de gaze naturale de a incheia
tranzactii pe pietele centralizate din Romania

31.dec.14

Program
din 2013

de colaborare in domeniile culturii, educatiei, mass-mediei, tineretului, sportului si
turismului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse

31.dec.14

Contract
Colectiv de
Munca
59493/201

la nivelul grupului de unitati din sectorul de activitate constructii de masini pe anii
2013-2014
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2

31.dec.14

Hotarirea
870/2012

pentru stabilirea unei exceptii de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze
naturale stabilite/avizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul
Energiei

Guvernul

M.Of. 633
din 04-sep2012

31.dec.14

Program
din 2010

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
pentru cooperarea in domeniile educatiei, stiintei si culturii pentru perioada 20102014, semnat la Bucuresti la 15 noiembrie 2010

Ministerul Afacerilor
Externe

M.Of. 15
din 07-ian2011

31.dec.14

Program
din 2010

de aplicare in domeniile educatiei, stiintei si culturii intre Guvernul Romaniei si
Guvernul Republicii Arabe Siriene pentru anii 2010-2014

Guvernul

M.Of. 855
din 21-dec2010

Guvernul

M.Of. 411
din 21-iun2010

Guvernul

M.Of. 350
din 27mai-2002

Guvernul

M.Of. 164
din 26-iul1996

Comisia Europeana

Decizia
2011/874/UE
/15-dec-2011

de stabilire a listei tarilor terte si teritoriilor autorizate pentru importurile de caini,
pisici si dihori domestici si pentru circulatia necomerciala a mai mult de cinci caini,
pisici si dihori domestici in Uniune si a modelelor de certificate pentru importul si
circulatia necomerciala a respectivelor animale in Uniune

Jurnalul
Oficial
343L

Regulamentul
388/06-mai-

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European
si al Consiliului privind numarul maxim de animale de companie din anumite specii

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

31.dec.14

Program
din 2010

DE SCHIMBURI in domeniile stiintei si tehnologiei, educatiei, culturii si sportului intre
Guvernul Romaniei si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii 2010-2014

31.dec.14

Norme de
Calitate
din 2002

pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere

31.dec.14

Acord din
1992

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea
asistentei financiare
Legislatia Uniunii Europene

29.dec.14
29.dec.14

4

2010

29.dec.14

Decizia
2003/803/CE
/26-nov-2003

29.dec.14

Decizia
2004/839/CE
/03-dec-2004

29.dec.14

Decizia
2005/91/CE/
02-feb-2005

29.dec.14

Decizia
94/274/CE/1
8-apr-1994

29.dec.14

29.dec.14

31.dec.14

Decizia
94/275/CE/1
8-apr-1994

Decizia
2005/64/CE/
26-ian-2005

Regulamentul
1260/25-nov-

care fac obiectul circulatiei necomerciale

114L

de stabilire a pasaportului tip pentru circulatia intracomunitara a cainilor, pisicilor si a
dihorilor domestici

de definire a conditiilor aplicabile circulatiei necomerciale, avand ca destinatie
Comunitatea, a cainilor si pisicilor tinere provenind din tari terte

de stabilire a perioadei dupa care vaccinul antirabic este considerat in curs de
valabilitate

de stabilire a sistemului de identificare a cainilor si pisicilor introdusi pe piata in
Regatul Unit si Irlanda si care nu sunt originari din aceste tari

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

privind recunoasterea vaccinurilor antirabice

de punere in aplicare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului in ceea ce priveste conditiile
de import pentru pisici, caini si dihori pentru organismele, institutele sau centrele
desemnate
de stabilire a unei reduceri forfetare a taxelor la importul in Spania de sorg originar
din tarile terte
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2014

31.dec.14

Bugetul
rectificativ
1/16-apr2014

339L
Parlamentul
European

Jurnalul
Oficial
204L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
164L

Parlamentul
European

Jurnalul
Oficial 51L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
355L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
353L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
333L

ADOPTAREA DEFINITIVA 2014/432/UE, Euratom a bugetului rectificativ nr. 1 al Uniunii
Europene pentru exercitiul financiar 2014

31.dec.14

Regulamentul
587/02-iun2014

de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului in ceea ce priveste
distanta minima fata de coasta si adancimea pentru navoadele de plaja utilizate
pentru pescuit in anumite ape teritoriale ale Frantei (Languedoc-Roussillon si
Provence-Alpes-Cote d'Azur)

31.dec.14

Buget din 20nov-2013

ADOPTAREA DEFINITIVA 2014/67/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii
Europene aferent exercitiului financiar 2014

31.dec.14

Regulamentul
1422/18-dec2013

de publicare, pentru 2014, a nomenclaturii produselor agricole pentru restituirile la
export, introdusa de Regulamentul (CEE) nr. 3846/87

31.dec.14

Decizia
2013/808/UE
/18-dec-2013

privind determinarea limitelor cantitative si alocarea cotelor, pentru perioada 1
ianuarie-31 decembrie 2014, pentru substantele reglementate in temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind
substantele care diminueaza stratul de ozon

31.dec.14

Decizia
2013/748/UE,
Euratom/10dec-2013

de autorizare a Croatiei sa utilizeze anumite estimari aproximative pentru calculul
bazei resurselor proprii TVA
de aprobare a unui plan de vaccinare preventiva impotriva virusului slab patogen al
gripei aviare intr-o exploatatie de rate salbatice din Portugalia si a anumitor dispozitii
privind circulatia acestora si a produselor derivate

Comisia Europeana

31.dec.14

Decizia
2013/651/UE
/08-nov-2013

Jurnalul
Oficial
302L

Decizia
2013/243/UE

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

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

31.dec.14
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/24-mai-2013

speciala din Swaziland in ceea ce priveste piersicile, perele si ananasul

141L

31.dec.14

Protocol din
01-ian-2013

convenit intre Uniunea Europeana si Republica Madagascar de stabilire a
posibilitatilor de pescuit si a contributiei financiare prevazute de Acordul de
parteneriat in sectorul pescuitului in vigoare intre cele doua parti

31.dec.14

Decizia
2012/447/UE
/24-iul-2012

de autorizare a Danemarcei sa introduca o masura speciala de derogare de la articolul
75 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

31.dec.14

Decizia
2012/181/UE
/26-mar-2012

de autorizare a Romaniei de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul
287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

31.dec.14

Decizia
2011/489/UE
/29-iul-2011

referitoare la acordarea unei derogari solicitate de Belgia in privinta regiunii Flandra in
temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protectia apelor impotriva poluarii
cu intrati proveniti din surse agricole

31.dec.14

Decizia
2010/279/PE
SC/18-mai2010

privind Misiunea de Politie a Uniunii Europene in Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

31.dec.14

Decizia
2008/989/CE
/23-dec-2008

de autorizare a statelor membre, in conformitate cu Directiva 1999/105/CE a
Consiliului, sa adopte decizii privind echivalenta garantiilor oferite de materialul
forestier de reproducere provenind din anumite tari terte

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
352L

31.dec.14

Decizia
2007/863/CE
/30-nov-2007

de acordare a unei derogari solicitate de Regatul Unit in privinta Irlandei de Nord in
conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protectia apelor impotriva
poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
337L

31.dec.14

Regulamentul
885/21-iun2006

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 in ceea ce
priveste autorizarea agentiilor de plati si a altor entitati precum si lichidarea conturilor
FEGA si FEADR

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
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Uniunea Europeana

Jurnalul
Oficial
361L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
202L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 92L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
200L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
123L

Oficial

31.dec.14

Regulamentul
1290/21-iun2005

Consiliul Uniunii
Europene
privind finantarea politicii agricole comune

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
LEGE pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor
LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, si
Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010
LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea Europeană şi Statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe
de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de
administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
LEGE pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2014 privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(4) din Ordonanţa
Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de ridicat şi a
aparatelor consumatoare de combustibil
8

LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015
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