AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 09.06.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 09.06.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

Ordinul
713/2015

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Specificatie tehnica privind protectia
elementelor de constructii din lemn impotriva agentilor agresivi. Cerinte, criterii de
performanta si masuri de prevenire si combatere - Indicativ ST 049-2014''

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

Decizia
451/2015

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 541/2013 privind conditiile si
procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor
postale

Autoritatea
Nationala pentru
Administrare si
Reglementare in
Comunicatii

M.Of. 399
din 08-iun2015

Parlamentul

M.Of. 399
din 08-iun2015

10.iun.15

11.iun.15

11.iun.15

M.Of. 318
din 11mai-2015

Legea
64/2008

privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de
ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil - REPUBLICARE

Legea
127/2015

pentru completarea art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu
privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre
Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

Parlamentul

M.Of. 400
din 08-iun2015

Ordinul
748/2015

privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator in
domeniul fitosanitar

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 323
din 13mai-2015

Ordinul

privind un sistem de certificare a entitatilor responsabile cu intretinerea vehiculelor
feroviare altele decat vagoanele de marfa

Ministerul
Transporturilor

11.iun.15

12.iun.15

18.iun.15 635/2015
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M.Of. 341
din 19-

mai-2015
Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 341
din 19mai-2015

Ordinul
821/2015

privind aprobarea reglementarii tehnice ''Procedura pentru inspectia tehnica a
echipamentelor pentru punerea in opera a mixturilor asfaltice la lucrari de drumuri si
aeroporturi'', indicativ PCC 022 - 2015

Ordinul
639/2015

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului nr. 920/2003 pentru aprobarea Regulamentului de navigatie pe lacul
Snagov

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 342
din 19mai-2015

Ordinul
841/2015

privind aprobarea modelului, continutului si a normelor tehnice de utilizare si
completare a formularelor specifice destinate utilizarii in activitatea vamala

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 390
din 04-iun2015

Ordinul
615/2015

privind aprobarea Procedurii pentru obtinerea permisului de mecanic de locomotiva,
Cerintelor privind procedurile de eliberare si actualizare a certificatului si Cerintelor si
procedurii de recunoastere a persoanelor si organismelor

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 346
din 20mai-2015

18.iun.15

18.iun.15

19.iun.15

19.iun.15

Ordinul
648/2015

privind autorizarea punerii in functiune a subsistemelor structurale si vehiculelor
componente ale sistemului feroviar din Romania

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 354
din 22mai-2015

Ordinul
774/2015

privind aprobarea reglementarii tehnice ''Specificatie tehnica privind cerintele tehnice
specifice pentru echiparea cailor de trafic rutier cu dispozitive de reducere a
zgomotului'', indicativ ST 052-2014

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 354
din 22mai-2015

privind efectuarea formalitatilor de sosire/plecare in/din porturile romanesti a
navelor de navigatie interioara

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 194
din 24mar-2015

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind proiectarea si executia
consolidarii structurilor in cadre din beton armat cu pereti turnati in situ indicativ GP

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei

M.Of. 356
din 25-

21.iun.15

21.iun.15

22.iun.15
Ordinul
187/2015

24.iun.15

Ordinul
775/2015
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25.iun.15
Ordinul
819/2015

079-2014

Publice

mai-2015

privind aprobarea reglementarii tehnice ''Indrumar privind mentenanta
echipamentelor tehnologice aflate in exploatare, pentru asigurarea calitatii lucrarilor
de constructii'', indicativ NE 003-2015

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 363
din 26mai-2015

privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali

Autoritatea
Nationala pentru
Administrare si
Reglementare in
Comunicatii

M.Of. 146
din 27-feb2015

27.iun.15
Decizia
158/2015

Legislatia Uniunii Europene

11.iun.15

Regulamentul
792/19-mai2015

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 [Maca de Alcobaca (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
127L

11.iun.15

Regulamentul
793/19-mai2015

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

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
127L

11.iun.15

Regulamentul
794/19-mai2015

de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini aferent unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Chevrotin (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
127L

11.iun.15

Regulamentul
795/19-mai2015

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 [Pont-l'Eveque (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
127L

12.iun.15

Regulamentul
802/19-mai2015

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial

de suspendare a taxelor vamale autonome prevazute in Tariful vamal comun pentru
anumite uleiuri grele si produse similare
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128L

12.iun.15

12.iun.15

12.iun.15

12.iun.15

Regulamentul
803/19-mai2015
Regulamentul
804/19-mai2015
Regulamentul
805/19-mai2015
Regulamentul
806/22-mai2015

Jurnalul
Oficial
128L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
128L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
128L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
116L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
129L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
129L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
70L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

de stabilire a specificatiilor referitoare la forma marcii de incredere a UE pentru
serviciile de incredere calificate

Regulamentul
815/19-mai2015

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

16.iun.15

Regulamentul
816/22-mai2015

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 [Canard a foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers,
Landes, Perigord, Quercy) (IGP)]

16.iun.15

Regulamentul
429/13-mar2015

16.iun.15

Comisia Europeana

de stabilire a modalitatilor de urmat in ceea ce priveste aplicarea tarifarii pentru
costul efectelor produse de zgomot
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16.iun.15

16.iun.15

16.iun.15

16.iun.15

17.iun.15

Regulamentul
171/04-feb2015
Regulamentul
10/06-ian2015
Regulamentul
869/11-aug2014
Regulamentul
870/11-aug2014
Regulamentul
822/11-mai2015

Jurnalul
Oficial
29L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 3L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
239L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
239L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
130L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
130L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
130L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
363L

privind anumite aspecte din cadrul procedurii de acordare de licente intreprinderilor
feroviare

privind criteriile aplicabile solicitantilor de capacitati de infrastructura feroviara si de
abrogare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 870/2014

privind noi servicii feroviare pentru calatori

privind criteriile aplicabile solicitantilor de capacitati de infrastructura feroviara

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

Regulamentul
823/11-mai2015

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

17.iun.15

Regulamentul
824/27-mai2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 900/2008 de stabilire a metodelor de analiza
si a altor dispozitii tehnice necesare pentru punerea in aplicare a regimului de import
al anumitor marfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole

18.iun.15

Regulamentul
1342/17-dec2014

17.iun.15

Comisia Europeana

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European si al
Consiliului privind poluantii organici persistenti in ceea ce priveste anexele IV si V
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21.iun.15

Regulamentul
2/30-sep2014

de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru
prezentarea informatiilor pe care agentiile de rating de credit trebuie sa le transmita
registrului central creat de Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete

22.iun.15

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului cu
privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerintele de fonduri proprii in
cazul institutiilor

Comisia Europeana

Regulamentul
850/30-ian2015

Jurnalul
Oficial
135L

23.iun.15

Regulamentul
858/29-mai2015

de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini aferent unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Uva de mesa embolsada del Vinalopo (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
136L

24.iun.15

Regulamentul
861/03-iun2015

privind autorizarea substantelor iodura de potasiu, iodat de calciu anhidru si iodat de
calciu anhidru granulat invelit ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de
animale

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
137L

24.iun.15

Directiva
863/31-mar2015

Comisia Europeana
de modificare a anexei II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste lista substantelor restrictionate

Jurnalul
Oficial
137L

Comisia Europeana

Regulamentul
845/27-mai2015

de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru
azoxistrobin, clorantraniliprol, ciantraniliprol, dicamba, difenoconazol, fenpiroximat,
fludioxonil, glufosinat de amoniu, imazapic, imazapir, indoxacarb, izoxaflutol,
mandipropamid, pentiopirad, propiconazol, pirimetanil, spirotetramat si trinexapac
din sau de pe anumite produse

Jurnalul
Oficial
138L

Comisia Europeana

Regulamentul
864/04-iun2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 340/2008 al Comisiei privind redeventele si
drepturile platite Agentiei Europene pentru Produse Chimice in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Jurnalul
Oficial
139L

24.iun.15

25.iun.15
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 2L

25.iun.15

25.iun.15

28.iun.15

30.iun.15

de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru
acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimat, clofentezin, etefon, etirimol,
fluopicolid, imazapic, propamocarb, piraclostrobin si tau-fluvalinat din sau de pe
anumite produse

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
140L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
141L

Comisia Europeana

Regulamentul
831/28-mai2015

de actualizare a listei partilor scutite de taxa antidumping extinsa asupra anumitor
componente pentru biciclete originare din Republica Populara Chineza in temeiul
Regulamentului (CE) nr. 88/97, ca urmare a examinarii initiate in conformitate cu
Comunicarea 2014/C 299/08 a Comisiei

Jurnalul
Oficial
132L

Comisia Europeana

Regulamentul
340/20-feb2015

de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la licentele
si certificatele controlorilor de trafic aerian in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului, de modificare a Regulamentului
de punere in aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei si de abrogare a Regulamentului
(UE) nr. 805/2011 al Comisiei

Jurnalul
Oficial
63L

Regulamentul
846/28-mai2015

Directiva
849/20-mai2015

privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii
terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului
European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPAND CU 09.06.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

10.iun.15
Ordinul
1731/2006

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Specificatie tehnica privind protectiile
elementelor de constructii din lemn impotriva agentilor agresivi - cerinte si criterii de
performanta'', indicativ ST 049-06
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Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 932
din 16-noi2006

Parlamentul

M.Of. 485
din 08-iul2011

Ordinul
1545/2008

pentru aprobarea Normelor privind autorizarea punerii in functiune a subsistemelor
structurale componente ale sistemului de transport feroviar conventional din
Romania

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 4 din
05-ian2009

Ordinul
496/2012

privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului
nr. 2.473/2006 privind efectuarea formalitatilor de sosire/plecare in/din porturile
romanesti a navelor de navigatie interioara

Ministerul
Transporturilor si
Infrastructurii

M.Of. 376
din 05-iun2012

Ordinul
2473/2006

privind efectuarea formalitatilor de sosire/plecare in/din porturile romanesti a
navelor de navigatie interioara

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 93
din 06-feb2007

Ordinul
305/2003

pentru aprobarea Reglementarii tehnice ''Ghid privind proiectarea si executia
consolidarii structurilor in cadre din beton armat cu pereti turnati in situ'', indicativ
G.P. 079-03

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 670
din 23-sep2003

Decizia
77/2009

privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de
comunicatii electronice destinate publicului

Autoritatea
Nationala pentru
Comunicatii

M.Of. 88
din 13-feb2009

Ordinul
1228/2014

privind aprobarea instituirii schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din
Programul de promovare a exportului, in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015

Ministerul Economiei

M.Of. 904
din 12-dec2014

11.iun.15
Legea
64/2008

privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de
ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil - REPUBLICARE

21.iun.15

22.iun.15

22.iun.15

24.iun.15

27.iun.15

30.iun.15

Legislatia Uniunii Europene

15.iun.15

Decizia
2104/912/PE
SC/15-dec-

de sprijinire a activitatilor de securitate fizica si gestionare a stocurilor (PSSM) pentru
reducerea riscului de comert ilicit cu arme de calibru mic si armament usor (SALW) si
munitia aferenta in regiunea Sahel
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Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
360L

2014

15.iun.15

17.iun.15

17.iun.15

17.iun.15

23.iun.15

30.iun.15

Decizia
2014/913/PE
SC/15-dec2014

Directiva
91/440/CEE/2
9-iul-1991

Directiva
95/18/CE/19iun-1995

Directiva
2001/14/CE/
26-feb-2001

in sprijinul Codului de conduita de la Haga si al neproliferarii rachetelor balistice in
cadrul punerii in aplicare a Strategiei UE de combatere a proliferarii armelor de
distrugere in masa

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
360L

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
183L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 45L

privind dezvoltarea cailor ferate comunitare

privind acordarea de licente intreprinderilor feroviare

privind alocarea capacitatilor de infrastructura feroviara, tarifarea utilizarii
infrastructurii feroviare si certificarea in materie de siguranta

Decizia
2014/386/PE
SC/23-iun2014

privind masuri restrictive ca raspuns la anexarea ilegala a Crimeei si Sevastopolului

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'')
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30.iun.15

Regulamentul
600/24-iun2013

30.iun.15

Regulamentul
286/22-mar2013

privind masurile tranzitorii care trebuie adoptate in ceea ce priveste schimburile
comerciale cu produse agricole cu ocazia aderarii Croatiei

Regulamentul
805/10-aug2011

de stabilire a normelor detaliate privind licentele controlorilor de trafic aerian si
anumite certificate in temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului

30.iun.15

30.iun.15

30.iun.15

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 in ceea ce priveste efectuarea
analizelor izotopice asupra produselor vinicole in Croatia in timpul perioadei de
tranzitie

Decizia
2010/565/PE
SC/21-sep2010

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

Directiva
2010/23/UE/
16-mar-2010

de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adaugata, cu privire la aplicarea optionala si temporara a mecanismului de taxare
inversa pentru prestarea anumitor servicii care prezinta risc de frauda

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
172L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 86L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
206L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
248L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 72L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011
LEGE privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare şi folosire a steagurilor unităţilor administrative-teritoriale
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de ordine publică şi securitate
naţională
LEGEA înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
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LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a
Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005
LEGE privind aprobarea Orodonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridica a unor bunuri din
domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat ", a unor măsuri privind
managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea Legii nr.136/1995
privind asigurările şi reasigurările în România
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996
LEGE privind insolventa persoanelor fizice
LEGE pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu
profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
agriculturii
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