AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 02.12.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 02.12.2015:

DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei
02.dec.15

Decizia 1079/2015

pentru modificarea si completarea unor reglementari in scopul transmiterii de
documente, date sau informatii de catre furnizorii de servicii postale prin mijloace
electronice, precum si pentru utilizarea acestor mijloace electronice in alte situatii

Autoritatea Nationala pentru
Administrare si Reglementare
in Comunicatii

M.Of. 891 din
27-noi-2015

06.dec.15

Ordinul 818/2015

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ privind proiectarea, executia si
exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor. (Revizuire si comasare
normativele I9-1994 si I9/1-1996)'', indicativ I9-2015

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei
Publice

M.Of. 830 din
06-noi-2015

08.dec.15

Ordinul 143/2015

privind activitatile de relatii internationale si de afaceri europene la nivelul
Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne

M.Of. 857 din
18-noi-2015

11.dec.15

Ordinul 832/2015

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid pentru proiectarea si executarea
instalatiilor de canalizare a apelor meteorice in cladiri civile, social-culturale si
industriale. (Revizuire Reglementarea tehnica P 96-1996)'', indicativ P 96-2015

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei
Publice

M.Of. 841 bis
din 11-noi2015

26.dec.15

Legea 151/2015

privind procedura insolventei persoanelor fizice

Parlamentul

M.Of. 464 din
26-iun-2015

28.dec.15

Ordinul 138/2015

pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea,
repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu

Ministerul Afacerilor Interne

M.Of. 803 din
29-oct-2015

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
295L

Legislatia Uniunii Europene
02.dec.15

Regulamentul
2010/11-nov-2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1708/2005 al Comisiei de stabilire a
normelor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu
privire la perioada de referinta comuna a indicelui pentru indicele armonizat al
preturilor de consum
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02.dec.15

Regulamentul
2011/11-nov-2015

de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la listele
administratiilor regionale si autoritatilor locale fata de care sunt detinute expuneri
ce trebuie tratate ca expuneri fata de administratia centrala in conformitate cu
Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
295L

02.dec.15

Regulamentul
2012/11-nov-2015

de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare cu privire la procedurile de
luare a deciziilor de stabilire, calculare si eliminare a majorarilor de capital in
conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
295L

02.dec.15

Regulamentul
2013/11-nov-2015

de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la deviatiile
standard aplicabile sistemelor de egalizare a riscurilor de sanatate in conformitate
cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
295L

02.dec.15

Regulamentul
2014/11-nov-2015

de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la procedurile
si machetele pentru transmiterea informatiilor catre supraveghetorul grupului si
pentru procedura de schimb de informatii intre autoritatile de supraveghere in
conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
295L

02.dec.15

Regulamentul
2015/11-nov-2015

de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare privind procedurile de
evaluare a evaluarilor externe ale creditului in conformitate cu Directiva
2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
295L

02.dec.15

Regulamentul
2016/11-nov-2015

de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la indicele
actiunilor pentru ajustarea simetrica a cerintele standard de capital propriu in
conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
295L

02.dec.15

Regulamentul
2017/11-nov-2015

de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare cu privire la factorii
ajustati de calculare a cerintei de capital pentru riscul de modificare a ratei de
schimb valutar in cazul monedelor raportate la euro in conformitate cu Directiva
2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
295L

02.dec.15

Regulamentul
1986/11-nov-2015

de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in domeniul achizitiilor
publice si de abrogare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 842/2011

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
296L

04.dec.15

Regulamentul
2030/13-nov-2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European si al
Consiliului privind poluantii organici persistenti in ceea ce priveste anexa I

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
298L

04.dec.15

Decizia 2038/
13-nov-2015

privind echivalenta dintre cadrul de reglementare din Republica Coreea pentru
contrapartile centrale si cerintele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului privind instrumentele financiare derivate
extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
298L
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04.dec.15

Decizia 2039/
13-nov-2015

privind echivalenta dintre cadrul de reglementare din Africa de Sud pentru
contrapartile centrale si cerintele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului privind instrumentele financiare derivate
extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
298L

04.dec.15

Decizia 2040/
13-nov-2015

privind echivalenta dintre cadrul de reglementare din anumite provincii din Canada
pentru contrapartile centrale si cerintele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului privind instrumentele financiare derivate
extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
298L

04.dec.15

Decizia 2041/
13-nov-2015

privind echivalenta dintre cadrul de reglementare din Mexic pentru contrapartile
centrale si cerintele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European
si al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere,
contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
298L

04.dec.15

Decizia 2042/
13-nov-2015

privind echivalenta dintre cadrul de reglementare din Elvetia pentru contrapartile
centrale si cerintele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European
si al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere,
contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
298L

07.dec.15

Regulamentul
2045/13-nov-2015

de inregistrare a unei denumiri in Registrul specialitatilor traditionale garantate
[Janu siers (STG)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
300L

07.dec.15

Regulamentul
2046/16-nov-2015

privind neaprobarea Artemisia absinthium L. ca substanta de baza in conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului
privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
300L

08.dec.15

Directiva 2060/10nov-2015

de abrogare a Directivei 2003/48/CEE privind impozitarea veniturilor din economii
sub forma platilor de dobanzi

Consiliul Uniunii Europene

Jurnalul Oficial
301L

08.dec.15

Regulamentul
2061/04-nov-2015

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

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
301L

08.dec.15

Regulamentul
2064/17-nov-2015

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispozitii de
aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului
vamal comunitar in ceea ce priveste sticla solara destinata transformarii in cadrul
regimului de transformare sub control vamal

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
301L
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08.dec.15

Regulamentul
2065/17-nov-2015

de stabilire, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului
European si al Consiliului, a formatului notificarii programelor de formare si
certificare ale statelor membre

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
301L

08.dec.15

Regulamentul
2066/17-nov-2015

de stabilire, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului
European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor pentru recunoastere
reciproca in scopul certificarii persoanelor fizice care efectueaza instalarea,
asigurarea service-ului, intretinerea, repararea sau scoaterea din functiune a
intrerupatoarelor electrice care contin gaze fluorurate cu efect de sera sau
recuperarea gazelor fluorurate cu efect de sera din intrerupatoare electrice fixe

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
301L

08.dec.15

Regulamentul
2067/17-nov-2015

de stabilire, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului
European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor pentru recunoasterea
reciproca in scopul certificarii persoanelor fizice in ceea ce priveste echipamentele
stationare de refrigerare, de climatizare si pompele de caldura, precum si unitatile
de refrigerare ale camioanelor si remorcilor frigorifice care contin gaze fluorurate
cu efect de sera si in scopul certificarii intreprinderilor in ceea ce priveste
echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pompele de caldura care
contin gaze fluorurate cu efect de sera

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
301L

08.dec.15

Regulamentul
2068/17-nov-2015

de stabilire, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului
European si al Consiliului, a formatului etichetelor pentru produse si echipamente
care contin gaze fluorurate cu efect de sera

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
301L

08.dec.15

Regulamentul
2069/17-nov-2015

de autorizare a substantei de baza bicarbonat de sodiu, 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

Jurnalul Oficial
301L

09.dec.15

Regulamentul
2082/18-nov-2015

privind neaprobarea Arctium lappa L. (partile aeriene) ca substanta de baza in
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al
Consiliului privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
302L

09.dec.15

Regulamentul
2083/18-nov-2015

privind neaprobarea Tanacetum vulgare L. ca substanta de baza in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind
introducerea pe piata a produselor fitosanitare

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
302L

09.dec.15

Regulamentul
2085/18-nov-2015

de aprobare a substantei active mandestrobin, 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

Jurnalul Oficial
302L
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09.dec.15

Regulamentul
2084/18-nov-2015

de aprobare a substantei active flupiradifuron, 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

Jurnalul Oficial
302L

09.dec.15

Directiva 2087/18nov-2015

de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European si a
Consiliului privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor provenite din
exploatarea navelor si a reziduurilor de incarcatura

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
302L

09.dec.15

Regulamentul
1820/09-oct-2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 in ceea ce priveste substanta
''dietilenglicol monoetileter''

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
265L

09.dec.15

Regulamentul
760/29-apr-2015

privind fondurile europene de investitii pe termen lung

Consiliul Uniunii Europene;
Parlamentul European

Jurnalul Oficial
123L

11.dec.15

Regulamentul
2105/20-nov-2015

de aprobare a substantei active flumetralin ca substanta susceptibila de inlocuire,
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 Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
305L

13.dec.15

Acord din
06-oct-2010

DE LIBER SCHIMB intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o
parte, si Republica Coreea, pe de alta parte

Uniunea Europeana

Jurnalul Oficial
127L

14.dec.15

Regulamentul
2110/
12-nov-2015

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

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
306L

14.dec.15

Regulamentul
2111/12-nov-2015

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Echalote d'Anjou (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
306L

14.dec.15

Regulamentul
2112/23-nov-2015

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 251/2009 de punere in aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European si al Consiliului
privind statisticile structurale de intreprindere, in ceea ce priveste adaptarea
seriilor de date in urma revizuirii clasificarii produselor in functie de domeniul de
activitate (CPA)

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
306L

14.dec.15

Directiva 2115/
23-nov-2015

de modificare, in scopul adoptarii unor valori limita specifice pentru substantele
chimice utilizate in jucarii, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a
Parlamentului European si a Consiliului privind siguranta jucariilor, in ceea ce
priveste formamida

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
306L
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14.dec.15

Directiva 2116/
23-nov-2015

de modificare, in scopul adoptarii unor valori limita specifice pentru substantele
chimice utilizate in jucarii, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a
Parlamentului European si a Consiliului privind siguranta jucariilor, in ceea ce
priveste benzizotiazolinona

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
306L

14.dec.15

Directiva 2117/
23-nov-2015

de modificare, in scopul adoptarii unor valori-limita specifice pentru substantele
chimice utilizate in jucarii, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a
Parlamentului European si a Consiliului privind siguranta jucariilor, in ceea ce
priveste clorometilizotiazolinona si metilizotiazolinona, ca atare sau amestecate in
proportie de 3:1

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
306L

15.dec.15

Regulamentul
2174/
24-nov-2015

privind culegerea cu titlu indicativ a bunurilor si serviciilor de mediu, formatul de
transmitere a datelor pentru conturile economice de mediu europene si
modalitatile, structura si periodicitatea rapoartelor de calitate in temeiul
Regulamentului (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European si al Consiliului
privind conturile economice de mediu europene

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
307L

15.dec.15

Decizia (PESC)
2015/2008/10nov-2015

de modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii
Europene in Georgia, EUMM Georgia

Consiliul Uniunii Europene

Jurnalul Oficial
294L

16.dec.15

Regulamentul
2178/25-nov-2015

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Saucisson de Lacaune/Saucisse de Lacaune (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
309L

16.dec.15

Decizia 2181/
24-nov-2015

privind publicarea cu o restrictie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referintei
standardului EN 795:2012 ''Echipament individual de protectie impotriva caderilor
de la inaltime - dispozitive de ancorare'' in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
1025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
309L

27.dec.15

Regulamentul
1272/06-dec-2013

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH) in ceea ce priveste hidrocarburile
aromatice policiclice

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
328L

30.dec.15

Regulamentul
868/26-mai-2015

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 2,4,5-T, barban, binapacril, bromofos-etil, camfeclor (toxafen),
clorbufam, cloroxuron, clozolinat, DNOC, dialat, dinoseb, dinoterb, dioxation, oxid
de etilena, acetat de fentin, hidroxid de fentin, flucicloxuron, flucitrinat, formotion,
mecarbam, metacrifos, monolinuron, fenotrina, profam, pirazofos, quinalfos,
resmetrin, tecnazen si vinclozolin din sau de pe anumite produse

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
145L
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31.dec.15

Regulamentul
1257/20-nov-2013

privind reciclarea navelor si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 si a
Directivei 2009/16/CE

Consiliul Uniunii
Europene;Parlamentul
European

Jurnalul Oficial
330L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPAND CU 02.12.2015:

DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Ministerul Mediului,
Apelor si Padurilor

M.Of. 793 din 26oct-2015

Legislatia Romaniei
30.dec.15

Ordinul 1568/2015

pentru aprobarea derogarii in scop stiintific pentru unele specii de pesti

31.dec.15

Ordinul M.27/2013

privind modificarea si completarea art. 2 din Normele pentru ocuparea de catre
personalul Ministerului Apararii Nationale a posturilor permanente din structurile de
reprezentare nationala in strainatate, precum si a celor din structurile internationale la
care Romania este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr.
M.88/2009

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 179 din 01apr-2013

31.dec.15

Program din 2011

EXECUTIV de cooperare in domeniile culturii, mass-mediei, educatiei si stiintei intre
Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Kuwait pentru anii 2011-2015

Guvernul

M.Of. 877 din 12dec-2011

31.dec.15

Ordinul M.80/2011

pentru modificarea si completarea Normelor pentru ocuparea de catre personalul
Ministerului Apararii Nationale a posturilor permanente din structurile de reprezentare
nationala in strainatate, precum si a celor din structurile internationale la care Romania
este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.88/2009

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 615 din 31aug-2011

31.dec.15

Program de cooperare
din 2011

in domeniile culturii, educatiei, tineretului si sportului intre Guvernul Romaniei si
Guvernul Republicii India pentru anii 2011-2015

Guvernul

M.Of. 290 din 26apr-2011

31.dec.15

Ordinul M.78/2010

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr.
M.88/2009 privind aprobarea Normelor pentru ocuparea posturilor permanente in
strainatate de catre personalul Ministerului Apararii Nationale

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 532 din 30iul-2010

31.dec.15

Ordinul M.88/2009

privind aprobarea Normelor pentru ocuparea posturilor permanente in strainatate de
catre personalul Ministerului Apararii Nationale

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 591 din 26aug-2009
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31.dec.15

Ordinul 113/2008

privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de
control oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si
comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala

Autoritatea Nationala
Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta
Alimentelor

M.Of. 886 din 29dec-2008

31.dec.15

Ordinul 64/2007

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea
activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de
specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala

Autoritatea Nationala
Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta
Alimentelor

M.Of. 202 din 26mar-2007

31.dec.15

Conventie din 1996

dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse privind extinderea capacitatilor
conductelor de tranzit gaze pe teritoriul Romaniei pentru cresterea livrarilor de gaze
naturale din Federatia Rusa in terte tari si in Romania, semnata la Moscova

Guvernul

M.Of. 339 din 11dec-1996

Legislatia Uniunii Europene
07.dec.15

Regulamentul 1238/
02-dec-2013

de instituire a unei taxe antidumping definitive si de percepere definitiva a taxei
provizorii impuse pentru importurile de module fotovoltaice pe baza de siliciu cristalin
si componentele lor cheie (si anume celule) originare sau expediate din Republica
Populara Chineza

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
325L

07.dec.15

Regulamentul
1239/02-dec-2013

de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de module fotovoltaice
pe baza de siliciu cristalin si componentele lor cheie (si anume celule) originare sau
expediate din Republica Populara Chineza

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
325L

08.dec.15

Regulamentul 308/
02-apr-2008

de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului, a formularului de notificare a programelor de formare si
certificare ale statelor membre

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial
92L

08.dec.15

Regulamentul 305/
02-apr-2008

de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor pentru recunoasterea
reciproca a certificarii personalului insarcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate
cu efect de sera provenite de la instalatiile de distributie de inalta tensiune

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial
92L

08.dec.15

Regulamentul 303/
02-apr-2008

de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciproca
in vederea certificarii societatilor comerciale si a personalului in ceea ce priveste
echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de caldura
care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial
92L

8

19.dec.15

Directiva 93/7/CEE/
15-mar-1993

privind restituirea bunurilor culturale care au parasit ilegal teritoriul unui stat membru

Consiliul Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

19.dec.15

Directiva 96/100/CE/
17-feb-1997

de modificare a anexei la Directiva 93/7/CEE privind restituirea bunurilor culturale care
au parasit ilegal teritoriul unui stat membru

Parlamentul European;
Consiliul Uniunii
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

19.dec.15

Directiva 2001/38/CE/
05-iun-2001

de modificare a Directivei 93/7/CEE a Consiliului privind restituirea bunurilor culturale
care au parasit ilegal teritoriul unui stat membru

Consiliul Uniunii
Europene; Parlamentul
European

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

31.dec.15

Bugetul rectificativ 2/
07-iul-2015

ADOPTAREA DEFINITIVA (UE, Euratom) 2015/1766 a bugetului rectificativ nr. 2 al
Uniunii Europene aferent exercitiului financiar 2015

Parlamentul European

Jurnalul Oficial
261L

31.dec.15

Bugetul rectificativ 3/
07-iul-2015

ADOPTAREA DEFINITIVA (UE, Euratom) 2015/1767 a bugetului rectificativ nr. 3 al
Uniunii Europene aferent exercitiului financiar 2015

Parlamentul European

Jurnalul Oficial
261L

31.dec.15

Bugetul rectificativ 4/
07-iul-2015

ADOPTAREA DEFINITIVA (UE, Euratom) 2015/1768 a bugetului rectificativ nr. 4 al
Uniunii Europene aferent exercitiului financiar 2015

Parlamentul European

Jurnalul Oficial
261L

31.dec.15

Bugetul rectificativ 5/
07-iul-2015

ADOPTAREA DEFINITIVA (UE, Euratom) 2015/1769 a bugetului rectificativ nr. 5 al
Uniunii Europene aferent exercitiului financiar 2015

Parlamentul European

Jurnalul Oficial
261L

31.dec.15

Decizia 1319/
29-iul-2015

privind anumite masuri de protectie impotriva gripei aviare inalt patogene de subtip
H7N7 in Germania

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
203L

31.dec.15

Decizia 1204/
22-iul-2015

de acordare a unei derogari temporare de la regulile de origine prevazute in anexa II la
Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a tine seama de situatia speciala
din Kenya in ceea ce priveste fileul de ton

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
195L

31.dec.15

Decizia 1160/
13-iul-2015

privind anumite masuri de protectie impotriva gripei aviare inalt patogene de subtip
H7N7 in Regatul Unit

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
187L

31.dec.15

Regulamentul 747/
11-mai-2015

de derogare de la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 in ceea ce
priveste data finala pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor
de plata, data finala pentru notificarea modificarilor cererii unice sau ale cererii de
plata si data finala pentru cererile de alocare a drepturilor la plata sau de crestere a
valorii drepturilor la plata in cadrul schemei de plata de baza pentru anul 2015

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
119L

31.dec.15

Buget din 17-dec2014

ADOPTAREA DEFINITIVA (UE, Euratom) 2015/339 a bugetului general al Uniunii
Europene pentru exercitiul financiar 2015

Parlamentul European

Jurnalul Oficial
69L
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31.dec.15

Regulamentul 1366/
19-dec-2014

de publicare, pentru 2015, a nomenclaturii produselor agricole pentru restituirile la
export, introdusa de Regulamentul (CEE) nr. 3846/87

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
368L

31.dec.15

Decizia 2014/924/UE/
16-dec-2014

de stabilire a unor derogari de la anumite dispozitii ale Directivei 2000/29/CE a
Consiliului in ceea ce priveste lemnul si scoarta de frasin (Fraxinus L.) originare din
Canada si din Statele Unite ale Americii

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
363L

31.dec.15

Decizia 2014/904/UE/
11-dec-2014

privind determinarea limitelor cantitative si alocarea cotelor, pentru perioada 1
ianuarie-31 decembrie 2015, pentru substantele reglementate in temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind
substantele care diminueaza stratul de ozon

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
358L

31.dec.15

Decizia 2014/237/UE/
24-apr-2014

privind masurile de prevenire a introducerii si a raspandirii in Uniune a organismelor
daunatoare in ceea ce priveste anumite fructe si legume originare din India

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
125L

31.dec.15

Decizia 2013/657/UE/
12-nov-2013

privind anumite masuri de protectie referitoare la gripa aviara produsa de subtipul
H5N1 inalt patogen care trebuie aplicate in cazul aparitiei unui focar al acestei boli in
Elvetia si de abrogare a Deciziei 2009/494/CE

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
305L

31.dec.15

Decizia 2013/191/UE/
22-apr-2013

de autorizare a Letoniei sa introduca o masura speciala de derogare de la articolul 26
alineatul (1) litera (a) si de la articolele 168 si 168^a din Directiva 2006/112/CE privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
113L

31.dec.15

Decizia 2013/193/UE/
22-apr-2013

de autorizare a Republicii Franceze in vederea aplicarii unor niveluri diferentiate de
impozitare pentru carburanti in conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
113L

31.dec.15

Decizia 2013/53/UE/
22-ian-2013

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

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
22L

31.dec.15

Regulamentul 1220/
03-dec-2012

privind masurile legate de comert pentru garantarea aprovizionarii cu anumite produse
pescaresti a prelucratorilor din Uniune in perioada 2013-2015, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 104/2000 si (UE) nr. 1344/2011

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
349L

31.dec.15

Protocol din
18-sep-2012

de stabilire a posibilitatilor de pescuit si a contributiei financiare prevazute in acordul
de parteneriat in domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeana (^1), pe de o
parte, si Guvernul Danemarcei si Guvernul local al Groenlandei (^2), pe de alta parte

Comunitatea
Europeana

Jurnalul Oficial
293L

31.dec.15

Decizia 2011/777/UE,
Euratom/28-nov-2011

de autorizare a Romaniei sa utilizeze anumite estimari aproximative pentru calculul
bazei resurselor proprii TVA

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
317L

31.dec.15

Decizia 2011/721/UE/
03-nov-2011

referitoare la acordarea unei derogari solicitate de Italia in privinta regiunilor Emilia
Romagna, Lombardia, Piemont si Veneto in temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului
privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial
287L
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31.dec.15

Decizia 2010/99/UE/
16-feb-2010

privind autorizarea Republicii Lituania de a prelungi aplicarea unei masuri de derogare
de la dispozitiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al
taxei pe valoarea adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
45L

31.dec.15

Decizia 2010/39/UE/
19-ian-2010

de autorizare a Republicii Portugheze in vederea aplicarii unei masuri de derogare de la
articolele 168, 193 si 250 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
19L

31.dec.15

Decizia
2009/1013/UE/
22-dec-2009

de autorizare a Republicii Austria in vederea aplicarii in continuare a unei masuri de
derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei
pe valoarea adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
348L

31.dec.15

Decizia 2009/1008/
UE/07-dec-2009

de autorizare a Republicii Letonia in vederea aplicarii in continuare a unei masuri de
derogare de la dispozitiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul
comun al taxei pe valoarea adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
347L

31.dec.15

Regulamentul 1215/
30-nov-2009

privind introducerea unor masuri comerciale exceptionale in favoarea tarilor si
teritoriilor participante si legate de procesul de stabilizare si de asociere pus in aplicare
de catre Uniunea Europeana

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
328L

31.dec.15

Decizia 2009/861/CE/
30-nov-2009

privind masuri tranzitorii in temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste prelucrarea laptelui crud care nu respecta
cerintele in anumite unitati de prelucrare a laptelui din Bulgaria

Comisia Comunitatilor
Europene

Jurnalul Oficial
314L

31.dec.15

Decizia 2009/791/CE/
20-oct-2009

de autorizare a Republicii Federale Germania pentru aplicarea in continuare a unei
masuri de derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul
comun al taxei pe valoarea adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
283L

31.dec.15

Decizia 2009/790/CE/
20-oct-2009

de autorizare a Republicii Polone de a aplica o masura derogatorie de la dispozitiile articolului
287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
283L

31.dec.15

Decizia 922/2009/CE/
16-sep-2009

privind solutiile de interoperabilitate pentru administratiile publice europene (ISA)

Parlamentul
European;Consiliul
Uniunii Europene

Jurnalul Oficial
260L

31.dec.15

Regulamentul 55/
21-ian-2008

de introducere a unor preferinte comerciale autonome pentru Republica Moldova si de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 980/2005 si a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial
20L

31.dec.15

Decizia
2005/734/CE/19-oct2005

de stabilire a unor masuri de biosecuritate in vederea limitarii riscului de transmitere la
pasarile de curte si la alte pasari tinute in captivitate, de la pasarile salbatice vii, a gripei
aviare cauzate de subtipul H5N1 al virusului gripei A si de stabilire a unui sistem de
depistare timpurie in zonele cu grad ridicat de risc

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial
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31.dec.15

Decizia 2006/415/CE/
14-iun-2006

privind anumite masuri de protectie referitoare la influenta aviara de subtip H5N1 la
pasarile de curte din Comunitate si de abrogare a Deciziei 2006/135/CE

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

31.dec.15

Decizia 2007/25/
CE/22-dec-2006

privind anumite masuri de protectie referitoare la influenta aviara produsa de tulpini
inalt patogene si circulatia pasarilor de companie care isi insotesc proprietarii in
Comunitate

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

31.dec.15

Regulamentul 1857/
5-dec-2006

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

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional, semnat la Chişinău la 27 august 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în
valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale
adiţionale, precum şi pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional semnat la Bucureşti la 23 septembrie 2015 şi la Chişinău la 24 septembrie 2015, între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale adiţionale
LEGE privind declararea zilei de 19 februarie - " Ziua Brâncuşi " ca sărbătoare naţională
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de
Ministerul Afacerilor Interne
LEGE pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană şi Statele sale Membre, pe de o parte, şi
"Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaoundé, la 15 ianuarie 2009, şi la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009
LEGE pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Côte d'Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi Satele sale Membre, pe de altă parte,
semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008, şi la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.26/2015 pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
LEGE privind schemele de garantare a depozitelor
LEGE privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar
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LEGE pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile
facultative
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2015 privind modificarea art.XV alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
LEGE pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internationale interguvernamentale la care
România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii corizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale
LEGE pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele
măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul
ex-ISPA din sectorul transporturi
LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice
LEGE pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere privind Cadrul Instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat de
România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim premise de conducere şi înmatriculare
a vehiculelor
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2015 pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă
NATO pentru Operaţii de Stabilitate
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal
LEGE pentru modificarea art.23 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

13

