AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 01.07.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 23.06.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

Ordinul
47/2014

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 13/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru
prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea
reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala GAZ EST - S.A.

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 450
din 19-iun2014

Ordinul
791/2014

privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului finantelor
publice si al ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de
afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea
programului ''Prima casa'' si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor
masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea
Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului
''Prima casa''

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 447
din 19-iun2014

01.iul.14

Ordinul
58/2014

pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a
gazelor naturale

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 479
din 28-iun2014

01.iul.14

Hotarirea
517/2014

privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2014-2020
pentru investitii initiale

Guvernul

M.Of. 479
din 28-iun2014

01.iul.14

Ordinul
48/2014

privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica
din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in

M.Of. 477
din 28-iun-

25.iun.14

26.iun.14

1

certificate verzi

Domeniul Energiei

2014

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. 16/2013

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 478
din 28-iun2014

Ordinul
50/2014

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de
inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 473
din 27-iun2014

Ordinul
52/2014

privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului
reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 473
din 27-iun2014

01.iul.14

Ordinul
51/2014

privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru
serviciul de sistem si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A. si de
abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare
in Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de
transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului
de transport si a tarifelor pentru energia electrica reactiva, practicate de operatorii
economici din cadrul sectorului energiei electrice

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 474
din 27-iun2014

01.iul.14

Hotarirea
511/2014

privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru
piata reglementata de gaze naturale

Guvernul

M.Of. 475
din 27-iun2014

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 475
din 27-iun2014

01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

Ordinul
53/2014

Ordinul
55/2014

pentru prorogarea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritatii
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 39/2013 privind stabilirea
tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale
prin Sistemul national de transport in perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014 si a
Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
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nr. 1/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor
intreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport in
perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014
Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 457
din 23-iun2014

Ordinul
202/2014

privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a licentelor/autorizatiilor
eliberate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice

Ordinul
700/2014

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 245/2012 pentru
aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse in Catalogul national al
preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania

Ministerul Sanatatii

M.Of. 458
din 23-iun2014

privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului
de utilizare a spectrului

Autoritatea
Nationala pentru
Administrare si
Reglementare in
Comunicatii

M.Of. 448
din 19-iun2014

Ordinul
35/2014

pentru desemnarea furnizorilor de ultima instanta

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 442
din 17-iun2014

01.iul.14

Ordinul
836/2014

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.
1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de
plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.
1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de
legume

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 419
din 05-iun2014

01.iul.14

Rezolutia
MSC.337(91)/
2012

Adoptarea Codului privind nivelurile de zgomot la bordul navelor

Comitetul Securitatii
Maritime

M.Of. 400
din 30mai-2014

01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

Decizia
852/2014
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Rezolutia
MSC.344(91)/
2012

Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internationala
din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

Comitetul Securitatii
Maritime

M.Of. 375
din 21mai-2014

01.iul.14

Ordinul
520/2014

pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Protocolul din 1988 privind
Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate
de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.344(91) a Comitetului de
siguranta maritima din 30 noiembrie 2012

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 375
din 21mai-2014

01.iul.14

Rezolutia
MSC.338(91)/
2012

Adoptarea amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea
vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendata

Comitetul Securitatii
Maritime

M.Of. 373
din 21mai-2014

01.iul.14

Ordinul
521/2014

privind publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1974
pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendata, adoptate de
Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.338(91) a Comitetului de
siguranta maritima din 30 noiembrie 2012

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 373
din 21mai-2014

01.iul.14

Rezolutia
MSC.343(91)/
2012

Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala
din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

Comitetul Securitatii
Maritime

M.Of. 363
din 16mai-2014

Ordinul
519/2014

pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Protocolul din 1978 privind
Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate
de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.343(91) a Comitetului de
siguranta maritima din 30 noiembrie 2012

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 363
din 16mai-2014

Ordinul
466/2014

privind publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1972
pentru securitatea containerelor (CSC), adoptate de Organizatia Maritima
Internationala prin Rezolutia MSC.355(92) a Comitetului de siguranta maritima din 21
iunie 2013

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 329
din 07mai-2014

Amendamente la Conventia internationala din 1972 pentru securitatea containerelor
(CSC)

Comitetul Securitatii
Maritime

01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

Rezolutia
MSC.355(92)/
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M.Of. 329
din 07-

01.iul.14

2013

mai-2014

Ordonanta
urgenta
19/2014

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Guvernul

M.Of. 308
din 25-apr2014

privind aprobarea ''Standardelor de evaluare - ANEVAR''obligatorii pentru
desfasurarea activitatii de evaluare

Asociatia Nationala a
Evaluatorilor
Autorizati din
Romania

M.Of. 275
din 15-apr2014

Comitetul pentru
Siguranta Maritima

M.Of. 166
din 07mar-2014

Comitetul Securitatii
Maritime

M.Of. 139
din 25-feb2014

01.iul.14

Hotarirea
3/2014

01.iul.14

Rezolutia
MSC.339/201
2

Adoptarea amendamentelor la Codul international pentru instalatiile de protectie
contra incendiului (Codul FSS)

01.iul.14

Rezolutia
MSC.341(91)/
2012

privind adoptarea amendamentelor la Standardul calitatii pentru acoperirile de
protectie de la tancurile destinate balastarii cu apa de mare de la bordul tuturor
tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezolutia
MSC.215(82)]

01.iul.14

Rezolutia
MSC.342(91)/
2012

privind adoptarea amendamentelor la Standardul de calitate pentru acoperiri de
protectie a tancurilor de marfa pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor
care transporta titei [Rezolutia MSC.288 (87)]

Comitetul Securitatii
Maritime

M.Of. 139
din 25-feb2014

01.iul.14

Rezolutia
MSC.345(91)/
2012

privind adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia
internationala din 1966 asupra liniilor de incarcare, asa cum a fost amendat

Comitetul Securitatii
Maritime

M.Of. 139
din 25-feb2014

16.iul.14

Hotarirea
465/2014

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.
20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente,
republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001

Guvernul

M.Of. 436
din 16-iun2014

24.iul.14

Ordinul
799/2014

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind reabilitarea utilitara si
functionala a acoperisurilor la cladirile existente, indicativ GP 122-2014''

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei

M.Of. 459
din 24-iun-
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26.iul.14

Legea
78/2014

27.iul.14

Ordinul
839/2014

Publice

2014

privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania

Parlamentul

M.Of. 469
din 26-iun2014

pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 394
din 28mai-2014

Legislatia Uniunii Europene
privind recunoasterea sistemului ''Gafta Trade Assurance Scheme'' in vederea
demonstrarii conformitatii cu criteriile de durabilitate in temeiul Directivelor
2009/28/CE si 98/70/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului

Comisia Europeana

24.iun.14

Decizia
2014/324/UE
/03-iun-2014

Jurnalul
Oficial
165L

privind recunoasterea sistemului ''KZR INiG System'' pentru demonstrarea
conformitatii cu criteriile de durabilitate in temeiul Directivelor 98/70/CE si
2009/28/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului

Comisia Europeana

24.iun.14

Decizia
2014/325/UE
/03-iun-2014

Jurnalul
Oficial
165L
Jurnalul
Oficial
124L

24.iun.14

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
ivermectina

Comisia Europeana

Regulamentul
418/24-apr2014

27.iun.14

Decizia
553/2014/UE
/15-mai-2014

privind participarea Uniunii la un program de cercetare si dezvoltare derulat in comun
de mai multe state membre pentru a sprijini intreprinderile mici si mijlocii care
desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
169L

27.iun.14

Decizia
554/2014/UE
/15-mai-2014

privind participarea Uniunii la Programul de cercetare si dezvoltare pentru autonomie
activa asistata derulat in comun de mai multe state membre

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
169L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament

Jurnalul
Oficial

27.iun.14

Decizia
555/2014/UE

privind participarea Uniunii la un program european pentru inovare si cercetare in
domeniul metrologiei (EMPIR) derulat in comun de mai multe state membre
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/15-mai-2014

27.iun.14

Decizia
556/2014/UE
/15-mai-2014

privind participarea Uniunii la un al doilea Program de parteneriat intre Uniunea
Europeana si tari in curs de dezvoltare privind studiile clinice interventionale
(EDCTP2), derulat in comun de mai multe state membre

27.iun.14

Regulamentul
557/06-mai2014

27.iun.14

Regulamentul
558/06-mai2014

27.iun.14

gulamentul
559/06-mai2014

27.iun.14

Regulamentul
560/06-mai2014

27.iun.14

Regulamentul
561/06-mai2014

01.iul.14

Regulamentul
637/13-iun2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1979/2006 in ceea ce priveste contingentul
tarifar de import pentru conservele de ciuperci originare din China

01.iul.14

Regulamentul
628/12-iun2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 341/2007 in ceea ce priveste contingentul
tarifar de import pentru usturoiul originar din China

privind infiintarea intreprinderii comune referitoare la initiativa privind
medicamentele inovatoare 2

ul European

169L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
169L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
169L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
169L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
169L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
169L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
169L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
175L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
174L

privind infiintarea intreprinderii comune Clean Sky 2

privind infiintarea intreprinderii comune „Pile de combustie si hidrogen 2'

privind infiintarea intreprinderii comune pentru bioindustrii

privind infiintarea intreprinderii comune ECSEL
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01.iul.14

Regulamentul
618/02-iun2014

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 [Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (DOP)]

01.iul.14

Directiva
2014/77/UE/
10-iun-2014

de modificare a anexelor I si II la Directiva 98/70/CE a Parlamentului European si a
Consiliului privind calitatea benzinei si a motorinei

01.iul.14

Regulamentul
531/12-mar2014

de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European
si al Consiliului privind initiativa cetateneasca

Jurnalul
Oficial
147L

01.iul.14

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 401/2006 in ceea ce priveste modalitatile de
prelevare de probe pentru loturi mari de mirodenii si suplimente alimentare, criteriile
de performanta pentru toxinele T-2 si HT-2 si pentru citrinin si metodele de analiza de
screening

Comisia Europeana

Regulamentul
519/16-mai2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerintelor tehnice si a
procedurilor administrative referitoare la operatiunile aeriene in temeiul
Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

01.iul.14

Regulamentul
379/07-apr2014

Jurnalul
Oficial
123L
Jurnalul
Oficial 59L

01.iul.14

de autorizare a substantei active 1,4-dimetilnaftalen, 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

Comisia Europeana

Regulamentul
192/27-feb2014

Jurnalul
Oficial 59L

01.iul.14

de autorizare a substantei active amisulbrom, 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

Comisia Europeana

Regulamentul
193/27-feb2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 48L

01.iul.14

Regulamentul
151/18-feb2014

de autorizare a substantei active S-acid abscisic, 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
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
170L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
170L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
148L

in aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

Jurnalul
Oficial 46L

01.iul.14

de autorizare a substantei active acid L-ascorbic, 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

Comisia Europeana

Regulamentul
149/17-feb2014

Jurnalul
Oficial 45L

01.iul.14

de autorizare a substantei active valifenalat, 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

Comisia Europeana

Regulamentul
144/14-feb2014

Comisia Europeana

Regulamentul
143/14-feb2014

de autorizare a substantei active piridalil, 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

Jurnalul
Oficial 45L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 45L

01.iul.14

Regulamentul
145/14-feb2014

de autorizare a substantei active tiencarbazon, 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

Jurnalul
Oficial 44L

01.iul.14

de autorizare a substantei active spinetoram, 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

Comisia Europeana

Regulamentul
140/13-feb2014

Comisia Europeana

01.iul.14

Decizia
2013/767/UE
/16-dec-2013

de stabilire a unui cadru pentru dialogul civil in probleme reglementate de politica
agricola comuna si de abrogare a Deciziei 2004/391/CE

Jurnalul
Oficial
338L

01.iul.14
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01.iul.14

Regulamentul
807/26-aug2013

01.iul.14

Regulamentul
1203/14-dec2012

privind vanzarea separata in Uniune a serviciilor de roaming cu amanuntul
reglementate

02.iul.14

Regulamentul
620/04-iun2014

de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare cu privire la schimbul de
informatii dintre autoritatile competente din statul membru de origine si din statul
membru gazda, in conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European si
a Consiliului

02.iul.14

Regulamentul
597/16-apr2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor
masuri privind capturile accidentale de cetacee in activitatile de pescuit

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

02.iul.14

Regulamentul
599/16-apr2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui
regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de
intermediere si tranzitului de produse cu dubla utilizare

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
173L

02.iul.14

Directiva
2014/49/UE/
16-apr-2014

privind schemele de garantare a depozitelor

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
173L

02.iul.14

Directiva
2014/57/UE/
16-apr-2014

privind sanctiunile penale pentru abuzul de piata (directiva privind abuzul de piata)

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
173L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
173L

02.iul.14

Directiva
2014/59/UE/
15-mai-2014

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
in ceea ce priveste evidenta preturilor anumitor bovine inregistrate pe pietele
reprezentative ale Uniunii

de instituire a unui cadru pentru redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a
firmelor de investitii si de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului si a
Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE si 2013/36/UE ale Parlamentului European si ale Consiliului,
precum si a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 si (UE) nr. 648/2012 ale
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
228L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
347L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
172L

Jurnalul
Oficial
173L

Parlamentului European si ale Consiliului

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
173L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
174L

03.iul.14

Regulamentul
622/14-feb2014

de stabilire a unei derogari de la Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului de stabilire a normelor de participare si diseminare pentru
''Programul-cadru pentru cercetare si inovare (2014-2020) - Orizont 2020'' cu privire
la intreprinderea comuna pentru initiativa privind medicamentele inovatoare 2

Jurnalul
Oficial
174L

03.iul.14

de stabilire a unei derogari de la Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului de stabilire a normelor de participare si diseminare pentru
Programul-cadru pentru cercetare si inovare (2014-2020) -''Orizont 2020'' cu privire la
intreprinderea comuna pentru bioindustrii

Comisia Europeana

Regulamentul
623/14-feb2014

Jurnalul
Oficial
174L

03.iul.14

de stabilire a unei derogari de la Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului de stabilire a normelor de participare si diseminare pentru
Programul-cadru pentru cercetare si inovare (2014-2020) - ''Orizont 2020'' cu privire
la intreprinderea comuna Clean Sky 2

Comisia Europeana

Regulamentul
624/14-feb2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
174L

03.iul.14

Regulamentul
625/13-mar2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifica
cerintele aplicabile institutiilor care actioneaza in calitate de investitori, sponsori,
creditori initiali si initiatori in ceea ce priveste expunerile la riscul de credit transferat

Comisia Europeana

03.iul.14

Regulamentul
626/10-iun2014

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

Jurnalul
Oficial
174L

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 pentru adaptarea acestuia la
progresul tehnic in ceea ce priveste monitorizarea particulelor in suspensie de catre
sistemul de diagnosticare la bord

Comisia Europeana

03.iul.14

Regulamentul
627/12-iun2014

Jurnalul
Oficial
174L

02.iul.14

Directiva
2014/65/UE/
15-mai-2014

privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a
Directivei 2011/61/UE
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03.iul.14

Regulamentul
629/12-iun2014

04.iul.14

Regulamentul
636/13-iun2014

privind un model de certificat pentru comertul cu vanat salbatic mare nejupuit
Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
175L

Decizia
2014/357/UE
/13-iun-2014

privind conformitatea standardelor europene din seria EN 957 (partile 2 si 4-10) si a
standardului EN ISO 20957 (partea 1) pentru echipamente de antrenament stationare
si a zece standarde europene pentru aparate de gimnastica cu cerinta generala de
siguranta prevazuta de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului
si publicarea referintelor standardelor respective in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene

Comisia Europeana

Decizia
2014/358/UE
/13-iun-2014

privind conformitatea standardului european EN 16281:2013 pentru dispozitive de
blocare a ferestrelor si a usilor de balcon, rezistente la actiunea copiilor, care se
monteaza de utilizator, cu cerinta generala de siguranta prevazuta de Directiva
2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului si publicarea referintei
standardului respectiv in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Jurnalul
Oficial
175L

Comisia Europeana

Decizia
2014/359/UE
/13-iun-2014

privind conformitatea standardelor europene EN 15649-1:2009+A2:2013 si EN 156496:2009+A1:2013 pentru articolele plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe
suprafata apei sau in apa cu cerinta generala de siguranta prevazuta de Directiva
2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului si publicarea referintelor
standardelor respective in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Jurnalul
Oficial
175L

Comisia Europeana

Regulamentul
1317/16-dec2013

de modificare a anexelor II, III si V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru 2,4D, beflubutamid, ciclanilida, diniconazol, florasulam, metolaclor, S-metolaclor si
milbemectina din sau de pe anumite produse

Jurnalul
Oficial
339L

04.iul.14

04.iul.14

04.iul.14

06.iul.14

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
174L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
175L

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 in ceea ce
priveste conditiile de autorizare a substantei active metil-nonil-cetona
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15.iul.14

Regulamentul
592/03-iun2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 in ceea ce priveste utilizarea
subproduselor de origine animala si a produselor derivate drept combustibil in
instalatiile de ardere

19.iul.14

Orientarea
BCE/2014/25
/05-iun-2014

de modificare a Orientarii BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de
transfer rapid cu decontare pe baza bruta in timp real (TARGET2)

27.iul.14

Regulamentul
4/06-ian2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 640/2009 de implementare a Directivei
2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele de
proiectare ecologica pentru motoarele electrice

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
165L

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul
Oficial
168L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 2L

Banca Nationala a
Romaniei

M.Of. 630
din 23-sep2009

Guvernul

M.Of. 663
din 02-aug2006

Parlamentul

M.Of. 430
din 20-iun2011

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 16
din 10-ian2014

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 23.06.2014:
Legislatia Romaniei

30.iun.14

Regulamen
tul
18/2009

30.iun.14

Hotarirea
946/2006

30.iun.14

01.iul.14

Legea
116/2011

Ordinul
113/2013

privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de
evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor
acestora

privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional pentru investitii initiale

privind stabilirea unor masuri temporare pentru functionarea Autoritatii pentru
Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

privind conditiile in care se asigura furnizarea energiei electrice pentru clientii finali ai
furnizorilor de ultima instanta
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01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

Ordinul
55/2013

privind modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de
energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de
promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 42/2011

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 508
din 12-aug2013

Ordinul
47/2013

pentru desemnarea furnizorilor de ultima instanta care au obligatia de a furniza
energie electrica clientilor finali aflati in situatia de a nu li se mai asigura furnizarea din
motive neimputabile acestora

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 389
din 29-iun2013

privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfasurarea activitatii
de evaluare

Asociatia Nationala a
Evaluatorilor
Autorizati din
Romania

M.Of. 261
din 09mai-2013

Guvernul

M.Of. 52
din 23-ian2013

Hotarirea
3/2013

Hotarirea
22/2013

privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru
piata reglementata de gaze naturale

Ordinul
37/2012

pentru modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de
energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de
promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 42/2011

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 710
din 17-oct2012

Ordinul
42/2011

privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica
din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin
certificate verzi

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 770
din 01-noi2011

pentru aprobarea punctelor virtuale aferente Sistemului national de transport al
gazelor naturale

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 276
din 28-apr2010

Ordinul
9/2010
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Parlamentul

M.Of. 276
din 25-apr2007

Legea
195/2001

a voluntariatului *) - Republicare

27.iul.14

Ordinul
460/2008

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale nr. 457/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de
porci

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 554
din 22-iul2008

27.iul.14

Ordinul
561/2006

privind modificarea si completarea anexei ''Norme tehnice de clasificare a carcaselor
de porci'' la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 457/2004

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 720
din 23-aug2006

27.iul.14

Ordinul
683/2005

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.
457/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 719
din 09-aug2005

pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 564
din 25-iun2004

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 84L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
170L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial

26.iul.14

27.iul.14

Ordinul
457/2004

Legislatia Uniunii Europene

23.iun.14

Regulamentul
252/21-mar2012

de stabilire a metodelor de prelevare de probe si a metodelor de analiza pentru
controlul oficial al nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor si de PCB-uri
care nu sunt de tipul dioxinelor in anumite produse alimentare si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1883/2006

25.iun.14

Decizia
2011/384/UE
/20-iun-2011

de autorizare a Suediei sa aplice o rata redusa a taxei pentru energie electrica in cazul
energiei electrice furnizate in mod direct navelor aflate la dana intr-un port ('energie
electrica furnizata de reteaua terestra'') in conformitate cu articolul 19 din Directiva
2003/96/CE

27.iun.14

Regulamentul
521/30-mai-

de infiintare a intreprinderii comune ''Pile de combustie si hidrogen''

15

2008

153L

27.iun.14

Regulamentul
73/20-dec2007

27.iun.14

Regulamentul
71/20-dec2007

27.iun.14

Regulamentul
72/20-dec2007

27.iun.14

Regulamentul
74/20-dec2007

de infiintare a ''intreprinderii comune ARTEMIS'' in scopul punerii in aplicare a unei
initiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate

30.iun.14

Regulamentul
1216/28-nov2013

de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 288/2009 in ceea ce priveste termenul-limita
pana la care statele membre trebuie sa notifice Comisiei strategiile si cererile lor de
ajutor, precum si termenul-limita pana la care Comisia trebuie sa decida in privinta
alocarii definitive a ajutoarelor in cadrul programului de incurajare a consumului de
fructe in scoli

30.iun.14

Decizia
2013/354/PE
SC/03-iul2013

privind Misiunea de Politie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL
COPPS)
de stabilire a unor masuri exceptionale suplimentare privind plasarea pe piata Uniunii
in anul de comercializare 2012/2013 a zaharului si a izoglucozei peste cota cu taxa pe
excedent redusa

Comisia Europeana

30.iun.14

Regulamentul
629/28-iun2013

Jurnalul
Oficial
179L

Regulamentul
505/31-mai-

de stabilire a unor masuri exceptionale suplimentare privind plasarea pe piata Uniunii
in anul de comercializare 2012/2013 a zaharului si a izoglucozei peste cota cu taxa pe

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

30.iun.14

privind infiintarea intreprinderii comune pentru punerea in aplicare a initiativei
tehnologice comune privind medicamentele inovatoare

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 30L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 30L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 30L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 30L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
319L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
185L

privind infiintarea intreprinderii comune Clean Sky

de infiintare a ''intreprinderii comune ENIAC''

16

2013

excedent redusa

147L

de stabilire a unor masuri exceptionale privind plasarea pe piata Uniunii in anul de
comercializare 2012/2013 a zaharului si a izoglucozei peste cota cu taxa pe excedent
redusa

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 84L

30.iun.14

Regulamentul
281/22-mar2013

de stabilire a unor masuri exceptionale privind plasarea pe piata Uniunii in anul de
comercializare 2012/2013 a zaharului si a izoglucozei peste cota cu taxa pe excedent
redusa

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 45L

30.iun.14

Regulamentul
131/15-feb2013

de autorizare a Ungariei sa aplice o masura speciala de derogare de la articolul 193
din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

30.iun.14

Decizia
2012/624/UE
/04-oct-2012

Jurnalul
Oficial
274L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
297L

30.iun.14

Decizia
2009/831/CE
/10-nov-2009

de autorizare a Portugaliei in vederea aplicarii unei rate reduse a accizei pentru romul
si lichiorurile produse si consumate pe plan local in regiunea autonoma Madeira si
pentru lichiorurile si rachiul produse si consumate pe plan local in regiunea autonoma
Azore

30.iun.14

Regulamentul
800/06-aug2008

de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in
aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii
de ajutoare)

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
214L

Consiliul Uniunii
Europene
privind instituirea Misiunii de Asistenta la Frontiera a Uniunii Europene pentru
punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

30.iun.14

Actiunea
comuna
2005/889/PE
SC/25-nov2005

privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru
intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de
produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

Comisia
Comunitatilor
Europene

30.iun.14

Regulamentul
1857/15-dec2006

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial
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Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
187L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
187L

01.iul.14

Regulamentul
2273/19-dec2002

01.iul.14

Decizia
2004/391/CE
/23-apr-2004

16.iul.14

Decizia
2012/389/PE
SC/16-iul2012

16.iul.14

Decizia
2012/392/PE
SC/16-iul2012

privind misiunea PSAC a Uniunii Europene in Niger (EUCAP Sahel Niger)

Decizia
2011/445/UE
/12-iul-2011

de autorizare a Germaniei sa aplice o rata redusa a taxei pentru energie electrica in
cazul energiei electrice furnizate in mod direct navelor aflate la dana in port (''energie
electrica furnizata din reteaua terestra'') in conformitate cu articolul 19 din Directiva
2003/96/CE

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
191L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
203L

19.iul.14

Decizia
2011/492/UE
/18-iul-2011

privind incheierea procedurii de consultare cu Republica Guineea-Bissau in
conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat intre membrii grupului
statelor din Africa, Caraibe si Pacific, pe de o parte, si Comunitatea Europeana si
statele membre ale acesteia, pe de alta parte
de modificare a masurilor corespunzatoare stabilite prin Decizia 2009/618/CE privind
finalizarea procedurii de consultare cu Republica Guineea in conformitate cu articolul
96 din Acordul de la Cotonou si de abrogare a acesteia

Consiliul Uniunii
Europene

19.iul.14

Decizia
2011/465/UE
/18-iul-2011

Jurnalul
Oficial
195L

16.iul.14

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului
in ceea ce priveste evidenta preturilor anumitor bovine inregistrate pe pietele
reprezentative ale Comunitatii

Comisia
Comunitatilor
Europene

privind functionarea grupurilor consultative in domeniul politicii agricole comune

privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacitatilor maritime
regionale in statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR)
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 45L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
211L

31.iul.14

Regulamentul
756/06-aug2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 657/2008 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de
ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor
din institutiile scolare
de autorizare a statelor membre sa prelungeasca autorizatiile provizorii acordate
pentru noile substante active bixafen, Candida oleophila tulpina O, fluopiram,
halosulfuron, iodura de potasiu, tiocianat de potasiu si spirotetramat

Comisia Europeana

31.iul.14

Decizia
2012/363/UE
/04-iul-2012

Jurnalul
Oficial
176L

31.iul.14

Decizia
2014/88/UE/
13-feb-2014

de suspendare temporara a importurilor din Bangladesh de produse alimentare care
contin sau constau in frunze de betel (''Piper betle'')

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul
LEGE privind declararea comunei Șepreuș, județul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste
LEGE pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane
LEGE privind modificarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
LEGE privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Școlii Ardelene
LEGE privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului
LEGE pentru modificarea art.86 din Legea audiovizualului nr.504/2002
LEGE privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
LEGE privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor
de către întreprinzătorii tineri
LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor
Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanţe
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea
19

tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
LEGE privind parteneriatul public-privat
LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei
publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea
Guvernului ori a ministerelor
LEGE pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile
sănătăţii şi protecţiei sociale
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind
transporturile rutiere
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din
administrarea Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sişeşti" - Staţiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Brăila şi administrarea
Consiliului Judeţean Brăila
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi
utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în
administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002
privind regimul străinilor în România
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută
la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în
mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă,
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea
de actioner al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze
Naturale "Transgaz" -S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ
necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea
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statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr.290/2003 privind
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia,
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la
Paris la 10 februarie 1947
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2014 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice
LEGE pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
LEGE privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006
LEGE privind performanţa energetică a cladirilor din România
LEGE privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile publice
LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice
LEGE privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice
LEGE pentru modificarea şi completarea Art.10, 12 şi 13 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării
" cu modificările şi completările ulterioare
LEGE pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
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