AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 14.01.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 06.01.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Parlamentul

M.Of. 24
din 13ian-2014

Legislatia Romaniei

Legea
16.ian.14 1/2014

pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011

Hotarirea
15.ian.14 1033/2013

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 804/2007 privind
controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase

Guvernul

M.Of. 801
din 18dec-2013

privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii
economici care comercializeaza produse de panificatie pe teritoriul Romaniei

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 786
din 16dec-2013

de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 640
din 17oct-2013

Ordinul
15.ian.14 392/2013

Regulament
15.ian.14 din 2013

Ordinul
15.ian.14 73/2013

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei
intrazilnice de energie electrica
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Autoritatea
Nationala de
Reglementare in

M.Of. 640
din 17oct-2013

Domeniul Energiei
pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul
actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale,
a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia
mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor,
caprinelor si ecvideelor, a actiunilor prevazute in Programul de supraveghere
si control in domeniul sigurantei alimentelor, precum si a tarifelor aferente
acestora

Guvernul

M.Of. 8
din 07ian-2014

Ordinul
20.ian.14 3384/2013

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ privind acustica in
constructii si zone urbane, indicativ C 125-2013''

Ministerul
Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 812
din 20dec-2013

Ordinul
20.ian.14 1512/2013

pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si
transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea
alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor
stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul
persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul
rutier

Ministerul Sanatatii

M.Of. 812
din 20dec-2013

Hotarirea
17.ian.14 1156/2013

Legislatia Uniunii Europene

14.ian.14

Regulamentul
26/13-ian2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea pretului de intrare pentru
anumite fructe si legume

14.ian.14

Decizia
2014/9/UE/1
8-dec-2013

de modificare a Deciziilor 2010/2/UE si 2011/278/UE in ceea ce priveste sectoarele si
subsectoarele considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de
dioxid de carbon
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 9L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 9L

14.ian.14

Rectificare
din 14-ian2014

14.ian.14

Regulamentul
17/10-ian2014

de stabilire a formularului standardizat pentru notificarea unei masuri speciale in
cadrul mecanismului de reactie rapida impotriva fraudelor in materie de TVA
Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
353L

Regulamentul
1420/17-dec2013

de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 347/96, (CE) nr. 1924/2000, (CE) nr.
1925/2000, (CE) nr. 2508/2000, (CE) nr. 2509/2000, (CE) nr. 2813/2000, (CE) nr.
2814/2000, (CE) nr. 150/2001, (CE) nr. 939/2001, (CE) nr. 1813/2001, (CE) nr.
2065/2001, (CE) nr. 2183/2001, (CE) nr. 2318/2001, (CE) nr. 2493/2001, (CE) nr.
2306/2002, (CE) nr. 802/2006, (CE) nr. 2003/2006, (CE) nr. 696/2008 si (CE) nr.
248/2009 in urma adoptarii Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor
pescaresti si de acvacultura

Uniunea Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

18.ian.14

Protocol din
18-dec-2013

de stabilire a posibilitatilor de pescuit si a contributiei financiare prevazute de Acordul
de parteneriat in domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeana si Republica
Seychelles
privind alocarea posibilitatilor de pescuit in temeiul Protocolului de stabilire a
posibilitatilor de pescuit si a contributiei financiare prevazute de Acordul de
parteneriat in domeniul pescuitului intre Uniunea Europeana si Republica Seychelles

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 4L

18.ian.14

Regulamentul
11/16-dec2013

privind extinderea domeniului de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1214/2011 al
Parlamentului European si al Consiliului privind transportul rutier transfrontalier
profesionist de numerar in euro intre statele membre din zona euro

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 21L

24.ian.14

Regulamentul
55/17-dec2012

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 2L

27.ian.14

Regulamentul
5/06-ian2014

17.ian.14

la Regulamentul (UE) nr. 1412/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind
deschiderea si modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii
la importul anumitor produse pescaresti in Insulele Canare in perioada 2014-2020

de modificare a Directivei 2008/38/CE de stabilire a listei utilizarilor prevazute pentru
furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale
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Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene

Jurnalul
Oficial 9L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 8L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Comisia Europeana

Directiva
2014/1/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
privind plumbul ca element de aliere pentru rulmenti si suprafete de uzura in
echipamente medicale expuse la radiatii ionizante

Jurnalul
Oficial 4L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/2/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru cadmiul din acoperirile cu fosfor ale amplificatoarelor de imagine utilizate in
imagistica sistemelor cu raze X pana la 31 decembrie 2019 si din piesele de schimb
pentru sistemele cu raze X introduse pe piata UE inainte de 1 ianuarie 2020

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

29.ian.14

Directiva
2014/3/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
privind markerii acetatului de plumb utilizat in cadrele stereotactice pentru cap
folosite in TC (tomografia computerizata) si RMN si in sistemele de pozitionare pentru
fasciculele de raze gamma si terapie cu acceleratori de particule

Jurnalul
Oficial 4L

29.ian.14

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul care permite etansarea racordurilor dintre aluminiu si otel in
amplificatoarele de imagine pentru imagini radiologice

Comisia Europeana

Directiva
2014/4/UE/1
8-oct-2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/5/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din aliajele de lipit de pe placile cu circuite imprimate, din stratul
acoperitor al contactelor componentelor electrice si electronice si din stratul
acoperitor al placilor cu circuite imprimate, din aliajele de lipit pentru imbinarea
firelor si a cablurilor si din aliajele de lipit pentru conectarea traductorilor si a
senzorilor, care sunt utilizate in mod sustenabil la o temperatura sub - 20 °C in conditii
normale de functionare si depozitare

29.ian.14

29.ian.14

29.ian.14

29.ian.14

Regulamentul
12/08-ian2014

de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor traditionale garantate
[Salinata rudzurupjmaize (STG)]
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/6/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din stratul de suprafata al sistemelor de conectori cu pini care
necesita conectori nemagnetici ce pot fi utilizati in mod sustenabil la o temperatura
sub - 20 °C in conditii normale de functionare si depozitare

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/7/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din aliajele de lipit, din stratul acoperitor al contactelor
componentelor electrice si electronice si al placilor cu circuite imprimate si din
conexiunile cablurilor electrice, ale ecranelor si ale conectorilor inchisi, care sunt
utilizate: (a) in campurile magnetice din interiorul unei sfere cu raza de 1 m care
inconjoara izocentrul magnetului echipamentelor de imagistica medicala prin
rezonanta magnetica, inclusiv in monitoarele pentru pacienti concepute pentru a fi
utilizate in aceasta sfera; sau (b) in campurile magnetice situate la o distanta de pana
la 1 m de suprafetele exterioare ale magnetilor unui ciclotron sau ale magnetilor
utilizati pentru transportul fasciculului si controlul directiei fasciculului in
hadronoterapie

Comisia Europeana

Directiva
2014/8/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din aliajele de lipit pentru montarea detectorilor digitali din telurura
de cadmiu si telurura de cadmiu-zinc pe placile cu circuite imprimate

Jurnalul
Oficial 4L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

29.ian.14

Directiva
2014/9/UE/1
8-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul si cadmiul din lipiturile metalice cu ajutorul carora se creeaza
circuitele magnetice supraconductoare din detectorii IRM, SQUID, RMN (rezonanta
magnetica nucleara) sau FTMS (spectrometru de masa cu transformata Fourier)
de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul, ca supraconductor sau conductor termic, din aliajele utilizate in
capetele reci ale racitoarelor criogenice si/sau in sondele reci racite criogenic si/sau in

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

29.ian.14

Directiva
2014/10/UE/
18-oct-2013

29.ian.14

29.ian.14

29.ian.14

5

sistemele de legaturi echipotentiale racite criogenic, in dispozitivele medicale
(categoria 8) si/sau in instrumentele industriale de monitorizare si control

29.ian.14

29.ian.14

29.ian.14

29.ian.14

29.ian.14

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/11/UE/
18-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru cromul hexavalent din dozatoarele de substante alcaline utilizate pentru
fabricarea fotocatozilor din amplificatoarele de imagine pentru imagini radiologice,
pana la 31 decembrie 2019, si din piesele de schimb ale sistemelor cu raze X introduse
pe piata UE inainte de 1 ianuarie 2020

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/12/UE/
18-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din aliajele de lipit de pe placile cu circuite imprimate ale detectorilor
si ale unitatilor de colectare a datelor din tomografele cu emisie de pozitroni integrate
in echipamentele de imagistica prin rezonanta magnetica

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/13/UE/
18-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul din aliajele de lipit de pe placile cu circuite imprimate populate cu
componente electronice, utilizate in dispozitivele medicale mobile din clasele IIa si IIb
definite in Directiva 93/42/CEE, altele decat defibrilatoarele portabile de urgenta

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/14/UE/
18-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei III la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru cantitatea de 3,5 mg de mercur per lampa in cazul lampilor fluorescente
compacte cu un singur soclu destinate iluminatului general < 30 W, cu o durata de
viata mai mare sau egala cu 20 000 de ore
de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul, cadmiul si cromul hexavalent din piesele de schimb reutilizate,
recuperate din dispozitivele medicale introduse pe piata inainte de 22 iulie 2014 si
utilizate in echipamentele din categoria 8 introduse pe piata inainte de 22 iulie 2021,
cu conditia ca reutilizarea sa aiba loc in cadrul unor sisteme de returnare, cu circuit

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/15/UE/
18-oct-2013

6

inchis si auditabile, intre intreprinderi, iar consumatorul sa fie instiintat de reutilizarea
pieselor
Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

Directiva
2014/16/UE/
18-oct-2013

de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o derogare
pentru plumbul ca activator in pudra fluorescenta a lampilor cu descarcare utilizate ca
lampi pentru fotoforeza extracorporala, care contine substante fluorescente BSP
(BaSi2O5:Pb)

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 5L

30.ian.14

Decizia
2014/6/UE/0
9-ian-2014

privind recunoasterea ''Schemei privind motorina regenerabila HVO pentru verificarea
conformitatii cu criteriile de durabilitate pentru biocarburanti precizate in DER'' in
vederea demonstrarii conformitatii cu criteriile de durabilitate in temeiul Directivelor
98/70/CE si 2009/28/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului

Comisia Europeana
de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor traditionale garantate
[Zemaitiskas kastinys (STG)]

Jurnalul
Oficial 8L

31.ian.14

Regulamentul
18/10-ian2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 8L

31.ian.14

Regulamentul
19/10-ian2014

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
cloroform

Jurnalul
Oficial 8L

31.ian.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
butafosfan

Comisia Europeana

Regulamentul
20/10-ian2014

Comisia de

M.Of. 567

29.ian.14

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 06.01.2014:
Legislatia Romaniei
06.ian.14
Norma

privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative
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8/2011

06.ian.14

08.ian.14

Hotarirea
11/2011

pentru aprobarea Normei nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de
pensii facultative

Hotarirea
222/2013

pentru darea in competenta Ministerului Transporturilor a realizarii proiectului de
infrastructura de transport rutier de interes national Autostrada Campia Turzii-Targu
Mures-Iasi

08.ian.14

Ordinul
1529/2012

pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) ''Notificare privind
aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare''

09.ian.14

Ordinul
1665/2009

pentru completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nr. 2.311/2007 privind conditiile de delegare a competentei de efectuare a
inspectiei fiscale altui organ de inspectie fiscala

09.ian.14

Ordinul
2311/2007

privind conditiile de delegare a competentei de efectuare a inspectiei fiscale altui
organ de inspectie fiscala

09.ian.14

10.ian.14

Hotarirea
1463/2003

Ordinul
46/2011

Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

din 10-aug2011

Comisia de
Supraveghere a
Sistemului de Pensii
Private

M.Of. 567
din 10-aug2011

Guvernul

M.Of. 262
din 10mai-2013

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 707
din 16-oct2012

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 807
din 26-noi2009

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

M.Of. 842
din 08-dec2007

Guvernul

M.Of. 902
din 17-dec2003

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 790
din 08-noi2011

privind organizarea si functionarea Centrului National pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale

pentru modificarea si completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de
retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobata prin Ordinul presedintelui
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 26/2010
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10.ian.14

Procedura din
2010

M.Of. 679
din 07-oct2010

de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei
Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 679
din 07-oct2010

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 154
din 17-feb2006

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 154
din 17-feb2006

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 245
din 19mar-2004

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 130
bis din 27feb-2003

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 130
din 27-feb2003

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 480
din 01-aug2013

10.ian.14

Ordinul
26/2010

privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale
centralelor de cogenerare

10.ian.14

Ordinul
1702/2005

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere
desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice

10.ian.14

Norma din
2005

privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre
auditorii interni din cadrul entitatilor publice

10.ian.14

Ordinul
423/2004

10.ian.14

Norma din
2003

10.ian.14

Ordinul
38/2003

11.ian.14

Ordinul
730/2013

pentru modificarea si completarea Normelor generale privind exercitarea activitatii
de audit public intern, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 38/2603

GENERALE PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN

pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public
intern
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 165/2012
privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuala a plantatiilor viticole
destinate obtinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicatie geografica, a
cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicatiei geografice
pentru comercializarea vinurilor cu indicatie geografica si aprobarea introducerii
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insemnului de certificare a calitatii vinurilor cu indicatie geografica imbuteliate

11.ian.14

11.ian.14

11.ian.14

11.ian.14

11.ian.14

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 130
din 12mar-2013

Ordinul
24/2013

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii
rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuala a
plantatiilor viticole destinate obtinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu
indicatie geografica, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a
indicatiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicatie geografica si
aprobarea introducerii insemnului de certificare a calitatii vinurilor cu indicatie
geografica imbuteliate

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 583
din 16-aug2012

Ordinul
165/2012

privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuala a plantatiilor viticole
destinate obtinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicatie geografica, a
cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicatiei geografice
pentru comercializarea vinurilor cu indicatie geografica si aprobarea introducerii
insemnului de certificare a calitatii vinurilor cu indicatie geografica imbuteliate

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 428
din 23-iun2009

Ordinul
389/2009

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii insemnului de certificare a calitatii
vinurilor DOC imbuteliate, destinate comercializarii, si aprobarea modificarii nivelului
sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producator de vinuri cu
denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare
a vinurilor cu denumire de origine (DOC)

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 602
din 12-aug2008

Ordinul
481/2008

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii insemnului de certificare a calitatii
vinurilor DOC imbuteliate, destinate comercializarii, si aprobarea modificarii nivelului
sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producator de vinuri cu
denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare
a vinurilor cu denumire de origine (DOC)
pentru modificarea art. 1 alin. (9) si (10) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor
si dezvoltarii rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii insemnului de
certificare a calitatii vinurilor DOC imbuteliate, destinate comercializarii, si aprobarea
modificarii nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 250
din 25mar-2005

Ordinul
158/2005
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producator de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a
dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)

11.ian.14

12.ian.14

13.ian.14

13.ian.14

13.ian.14

15.ian.14
15.ian.14

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 1251
din 24-dec2004

Parlamentul

M.Of. 549
din 05-aug2010

pentru aprobarea modificarii si completarii Normei ''Asigurarea pe termen scurt, in
numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata si riscuri
temporar nonpiata (NI-ASR-07-IV/0)''

Comitetul
Interministerial de
Finantari, Garantii si
Asigurari

M.Of. 338
din 10-iun2013

''Asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la
extern, riscuri nonpiata si riscuri temporar nonpiata (NI-ASR-07-IV/0)''

Comitetul
Interministerial de
Finantari, Garantii si
Asigurari

M.Of. 241
din 26-apr2013

Hotarirea
53/2013

pentru aprobarea Normei ''Asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului,
a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata si riscuri temporar nonpiata (NI-ASR07-IV/0)''

Comitetul
Interministerial de
Finantari, Garantii si
Asigurari

M.Of. 241
din 26-apr2013

Ordinul
174/2011

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale
pentru Protectia Consumatorilor nr. 165/2011 pentru stabilirea conditiilor privind
cantitatea neta pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care produc
sau comercializeaza paine pe teritoriul Romaniei

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

M.Of. 659
din 15-sep2011

pentru stabilirea conditiilor privind cantitatea neta pe care trebuie sa le indeplineasca

Autoritatea
Nationala pentru

M.Of. 622
din 01-sep-

Ordinul
942/2004

Legea
89/1998

Hotarirea
72/2013

Norma din
2013

Ordinul

privind aprobarea introducerii insemnului de certificare a calitatii vinurilor DOC
imbuteliate, destinate comercializarii, si aprobarea modificarii nivelului sumelor
percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producator de vinuri cu denumire
de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor
cu denumire de origine (DOC)

legea apiculturiii - REPUBLICARE
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Protectia
Consumatorilor

2011

M.Of. 495
din 12-iul2011

de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

Ordinul
32/2011

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de
energie electrica

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 495
din 12-iul2011

Guvernul

M.Of. 431
din 29-iun2012

Hotarirea
628/2012

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 341/2012 pentru
aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de
supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile
de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si
inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, a actiunilor prevazute in
Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor, precum si a
tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012

Guvernul

M.Of. 276
din 25-apr2012

Hotarirea
341/2012

pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de
supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile
de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si
inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, a actiunilor prevazute in
Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor, precum si a
tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012

Ministerul Sanatatii

Ordinul
376/2006

pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice in
vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor ori
substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra
comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie

M.Of. 363
din 26-apr2006

privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii
de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte

Ministerul Sanatatii

M.Of. 363
din 26-apr-

165/2011

15.ian.14

15.ian.14

17.ian.14

17.ian.14

20.ian.14
20.ian.14

Regulament
din 2011

Norme
Metodologice

operatorii economici care produc sau comercializeaza paine pe teritoriul Romaniei
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din 2006

similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si
tramvaie

2006

Legislatia Uniunii Europene

07.ian.14

07.ian.14

Directiva
2008/1/CE/1
5-ian-2008

Directiva
82/883/CEE/0
3-dec-1982

07.ian.14

Directiva
78/176/CEE/2
0-feb-1978

07.ian.14

Directiva
92/112/CEE/1
5-dec-1992

07.ian.14

Directiva
1999/13/CE/
11-mar-1999

07.ian.14

Directiva
2000/76/CE/
04-dec-2000

privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

privind modalitatile de supraveghere si control al zonelor in care exista emisii
provenind din industria dioxidului de titan

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul
Oficial 24L

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

privind deseurile din industria dioxidului de titan

privind procedurile de armonizare a programelor de reducere, in vederea eliminarii, a
poluarii cauzate de deseurile din industria dioxidului de titan

privind reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor
organici in anumite activitati si instalatii

privind incinerarea deseurilor

13

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

09.ian.14

Regulamentul
1361/28-iul2004

09.ian.14

Regulamentul
1518/28-aug2003

de stabilire a normelor de aplicare a regimului licentelor de export in sectorul carnii
de porc

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
349L

Regulamentul
1222/14-dec2012

de derogare de la regulamentele (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr.
1067/2008, (CE) nr. 1964/2006, de la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr.
480/2012, de la regulamentele (CE) nr. 828/2009 si (CE) nr. 1918/2006 cu privire la
datele de depunerea cererilor si de eliberare a licentelor de import in 2013 in cadrul
contingentelor tarifare privind cerealele, orezul, zaharul si uleiul de masline, de
derogare de la regulamentele (CE) nr. 951/2006, (CE) nr. 1518/2003, (CE) nr.
382/2008, (UE) nr. 1178/2010 si (UE) nr. 90/2011 cu privire la datele de eliberare a
licentelor de export in 2013 in sectoarele zaharului si al izoglucozei in afara cotei, al
carnii de porc, al carnii de vita si de manzat, al oualor si al carnii de pui si de derogare
de la Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 privind perioada de examinare a ofertelor
pentru achizitionarea graului comun la pret fix in cadrul interventiei publice

Protocol din
20-dec-2010

Comunitatea
Europeana

17.ian.14

de stabilire a posibilitatilor de pescuit si a contributiei financiare prevazute de Acordul
de parteneriat in domeniul pescuitului intre Comunitatea Europeana si Republica
Seychelles

Jurnalul
Oficial
345L

Consiliul Uniunii
Europene
privind Misiunea PSAC a Uniunii Europene in domeniul securitatii aeronautice in
Sudanul de Sud (EUAVSEC-Sudanul de Sud)

Jurnalul
Oficial
158L

18.ian.14

Decizia
2012/312/PE
SC/18-iun2012

Acord din 30ian-2009

intre Comunitatea Europeana si Guvernul Republicii Populare Chineze privind
precursorii de droguri si substantele folosite frecvent la fabricarea ilicita a
stupefiantelor si substantelor psihotrope

Comunitatea
Europeana

Jurnalul
Oficial 56L

10.ian.14

30.ian.14

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1518/2003 de stabilire a normelor de aplicare
a regimului licentelor de export in sectorul carnii de porc
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31.ian.14

Decizia
2011/72/PES
C/31-ian2011

Consiliul Uniunii
Europene
privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in
vedere situatia din Tunisia

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE pentru abrogarea art.74 1 din Codul penal
LEGE privind modificarea și completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările și completările ulterioare
LEGE privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea
acestuia
LEGE privind parteneriatul public-privat

15

Jurnalul
Oficial 28L

