AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 08.07.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 01.07.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

07.iul.14

Hotarirea
540/2014

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum
si trecerea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta ''Cpt. Puica Nicolae'' al Judetului Arges din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne in domeniul privat al statului

Guvernul

M.Of. 502
din 07-iul2014

Guvernul

M.Of. 502
din 07-iul2014

Primul-Ministru

M.Of. 502
din 07-iul2014

07.iul.14

Hotarirea
541/2014

privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al
statului si in administrarea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

07.iul.14

Decizia
233/2014

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna RoxanaCezarina Banica a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de
secretar general al Ministerului Finantelor Publice

07.iul.14

Hotarirea
542/2014

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pentru plata titlurilor
executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata
unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar

Guvernul

M.Of. 502
din 07-iul2014

07.iul.14

Ordinul
1103/2014

privind aprobarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune pentru caile
ferate principale cu trafic mai mare de 30.000 treceri de trenuri/an ale Companiei
Nationale de Cai Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 502
din 07-iul2014

07.iul.14

Hotarirea
73/2014

pentru aprobarea Normei privind compensarea partiala a dobanzii (NI-CST-15-IV/0)

Comitetul
Interministerial de

M.Of. 502
din 07-iul-

1

Finantari, Garantii si
Asigurari

07.iul.14

07.iul.14

Decizia
10/2014

Legea
95/2014

[A] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a
problemelor de drept vizand mentinerea circumstantelor atenuante prevazute de art.
74 alin. 1 din Codul penal anterior atunci cand pentru fapta concreta legea mai
favorabila este Codul penal actual in conditiile neagravarii situatiei in propria cale de
atac, precum si efectele circumstantelor atenuante prevazute de Codul penal anterior
(art. 76 din Codul penal anterior sau art. 76 din Codul penal actual) in conditiile
neagravarii situatiei in propria cale de atac

pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

2014

Inalta Curte de
Casatie si Justitie

M.Of. 502
din 07-iul2014

Parlamentul

M.Of. 500
din 04-iul2014

Parlamentul

M.Of. 500
din 04-iul2014

Parlamentul

M.Of. 500
din 04-iul2014

Legea
90/2014

pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea
creselor

07.iul.14

Legea
92/2014

privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea
unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a
numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din
subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor

16.iul.14

Hotarirea
465/2014

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

Guvernul

M.Of. 436
din 16-iun2014

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

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 459
din 24-iun2014

privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania

Parlamentul

07.iul.14

24.iul.14
26.iul.14

Ordinul
799/2014

Legea

2

M.Of. 469
din 26-iun-

78/2014

27.iul.14

Ordinul
839/2014

2014

pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 394
din 28mai-2014

Legislatia Uniunii Europene

07.iul.14

Regulamentul
646/12-iun2014

07.iul.14

Regulamentul
647/12-iun2014

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

07.iul.14

Regulamentul
649/12-iun2014

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmeaza sa se aplice licentelor de export
pentru anumite produse lactate care urmeaza sa fie exportate catre Republica
Dominicana in cadrul contingentului mentionat in Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

07.iul.14

Regulamentul
642/16-iun2014

de infiintare a intreprinderii comune Shift2Rail

07.iul.14

Regulamentul
643/16-iun2014

de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la raportarea
dispozitiilor nationale cu caracter prudential relevante pentru domeniul schemelor de
pensii ocupationale, in conformitate cu Directiva 2003/41/CE a Parlamentului
European si a Consiliului

09.iul.14

Regulamentul
663/05-iun2014

de inlocuire a anexelor A, B si C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind
procedurile de insolventa

09.iul.14

Regulamentul
669/18-iun-

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
178L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
178L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
178L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
177L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
177L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
179L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind autorizarea D-pantotenatului de calciu si a D-pantenolului ca aditivi in hrana
tuturor speciilor de animale
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2014

179L

15.iul.14

Regulamentul
698/24-iun2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
184L

15.iul.14

Regulamentul
700/24-iun2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
184L

de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 686/2012 in ceea ce
priveste statul membru raportor pentru substanta activa dimetomorf
de modificare a Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului in
ceea ce priveste cunostintele profesionale generale si cerintele medicale si cele
referitoare la permis

Comisia Europeana

15.iul.14

Directiva
2014/82/UE/
24-iun-2014

Jurnalul
Oficial
184L

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

Comisia Europeana

15.iul.14

Regulamentul
592/03-iun2014

Jurnalul
Oficial
165L

17.iul.14

Regulamentul
653/15-mai2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 in ceea ce priveste identificarea
electronica a bovinelor si etichetarea carnii de vita si manzat

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L

17.iul.14

Regulamentul
654/15-mai2014

privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea si respectarea normelor
comertului international si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al
Consiliului privind adoptarea procedurilor comunitare in domeniul politicii comerciale
comune in vederea asigurarii exercitarii de catre Comunitate a drepturilor care ii sunt
conferite de normele comertului international, in special de cele instituite sub egida
Organizatiei Mondiale a Comertului

17.iul.14

Regulamentul
656/15-mai2014

de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe in
contextul cooperarii operative coordonate de Agentia Europeana pentru Gestionarea
Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2076/2002 in ceea ce priveste deltaendotoxina de Bacillus thuringiensis
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Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L

17.iul.14

Regulamentul
659/15-mai2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale
comertului cu marfuri intre statele membre in ceea ce priveste acordarea de
competente delegate si de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor masuri,
comunicarea de informatii de catre administratia vamala, schimbul de date
confidentiale intre statele membre si definitia valorii statistice

17.iul.14

Regulamentul
662/15-mai2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 in ceea ce priveste punerea in
aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei
Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L

17.iul.14

Directiva
2014/64/UE/
15-mai-2014

de modificare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului in ceea ce priveste bazele de date
electronice care fac parte din retelele de supraveghere din statele membre

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
189L

19.iul.14

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

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

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul
Oficial
168L

de aprobare a unei modificari minore a caietului de sarcini al unei denumiri
inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice
protejate [Nieheimer Kase (IGP)]

Comisia Europeana

21.iul.14

Regulamentul
723/23-iun2014

Jurnalul
Oficial
192L

Comisia Europeana

21.iul.14

Directiva
2014/84/UE/
30-iun-2014

de modificare a apendicelui A din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului
European si a Consiliului privind siguranta jucariilor, in ceea ce priveste nichelul

Jurnalul
Oficial
192L

Consiliul Uniunii
Europene

21.iul.14

Decizia
2014/415/UE
/24-iun-2014

Jurnalul
Oficial
192L

17.iul.14

Regulamentul
658/15-mai2014

privind taxele datorate Agentiei Europene pentru Medicamente pentru desfasurarea
de activitati de farmacovigilenta cu privire la medicamentele de uz uman

privind modalitatile de punere in aplicare de catre Uniune a clauzei de solidaritate
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22.iul.14

Regulamentul
729/24-iun2014

22.iul.14

Directiva
2014/85/UE/
01-iul-2014

de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului
privind permisele de conducere

27.iul.14

Regulamentul
4/06-ian2014

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

privind valorile nominale si specificatiile tehnice ale monedelor euro ce urmeaza sa
intre in circulatie

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
194L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
194L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 2L

M.Of. 16
din 10-ian2014

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 01.07.2014:
Legislatia Romaniei

01.iul.14

01.iul.14

Ordinul
113/2013

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

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

Ordinul
55/2013

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

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 508
din 12-aug2013

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

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 389
din 29-iun2013

pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de
ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in

M.Of. 378
din 26-iun-

01.iul.14

Ordinul
47/2013

01.iul.14

Ordinul
40/2013
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01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

exercitat dreptul de eligibilitate

Domeniul Energiei

2013

Ordinul
86/2013

privind modificarea art. 5 din Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor
reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de ultima instanta consumatorilor
casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 753
din 04-dec2013

Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate

Ordinul
258/2014

pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de
spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se
solicita revalidarea

M.Of. 311
din 28-apr2014

Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate

Ordinul
220/2014

pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de
spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se
solicita revalidarea

M.Of. 239
din 03-apr2014

Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate

Ordinul
1029/2013

pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de
spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se
solicita revalidarea

M.Of. 822
din 23-dec2013

Ordinul
226/2013

privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare
continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita
revalidarea

Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate

M.Of. 249
din 30-apr2013

Asociatia Nationala a
Evaluatorilor
Autorizati din
Romania

M.Of. 261
din 09mai-2013

Guvernul

M.Of. 52
din 23-ian2013

01.iul.14

Hotarirea
3/2013

privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfasurarea activitatii
de evaluare

01.iul.14

Hotarirea
22/2013

privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru
piata reglementata de gaze naturale
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Ordinul
37/2012

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

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 710
din 17-oct2012

Ordinul
42/2011

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

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 770
din 01-noi2011

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

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 276
din 28-apr2010

Ministerul Sanatatii

Ordinul
962/2010

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind
dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de
tehnica medicala, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.636/2004

M.Of. 462
din 06-iul2010

Ministerul Sanatatii

Ordinul
1574/2009

M.Of. 916
din 28-dec2009

02.iul.14

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la
avizarea unitatilor de tehnica medicala, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr.
1.636/2004

02.iul.14

privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale,
cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala

Ministerul Sanatatii

Ordinul
125/2009

M.Of. 85
din 12-feb2009

pentru incadrarea vehiculelor rutiere care efectueaza transporturi internationale de
marfa, in categorii de poluare si de siguranta a circulatiei

Ministerul
Transporturilor

02.iul.14

Ordinul
1523/2008

M.Of. 1 din
05-ian2009

Ministerul Sanatatii

02.iul.14

Ordinul
71/2006

M.Of. 135
din 13-feb-

01.iul.14

01.iul.14

01.iul.14

02.iul.14

Ordinul
9/2010

privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale,
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cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala

02.iul.14

04.iul.14

04.iul.14

07.iul.14

Ministerul Sanatatii

M.Of. 8 din
04-ian2005

pentru aprobarea Normei ''Finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor
economici (NI-FIN-06-VIII/0)''

Comitetul
Interministerial de
Finantari, Garantii si
Asigurari

M.Of. 769
din 10-dec2013

Hotarirea
31/2007

privind aprobarea nivelului ratei de subventie si a plafonului initial alocat pentru
finantarile cu dobanda subventionata

Comitetul
Interministerial de
Finantari, Garantii si
Asigurari

M.Of. 541
din 08-aug2007

Guvernul

Ordonanta
urgenta
77/2013

pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice
locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile
publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a
ministerelor

M.Of. 393
din 29-iun2013

Comitetul
Interministerial de
Finantari, Garantii si
Asigurari

M.Of. 263
din 23-apr2012

Parlamentul

M.Of. 276
din 25-apr2007

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 554
din 22-iul2008

Ordinul
1636/2004

Hotarirea
186/2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind
dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de
tehnica medicala

07.iul.14

Hotarirea
45/2012

26.iul.14

Legea
195/2001

a voluntariatului *) - Republicare

Ordinul
460/2008

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

27.iul.14

2006

pentru aprobarea Normei privind compensarea partiala a dobanzii platite de operatorii
economici la creditele in lei (NI-CST-15-III/0)
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27.iul.14

Ordinul
561/2006

27.iul.14

Ordinul
683/2005

27.iul.14

Ordinul
457/2004

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

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 720
din 23-aug2006

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

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 719
din 09-aug2005

pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 564
din 25-iun2004

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
187L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
187L

Legislatia Uniunii Europene

01.iul.14

Regulamentul
2273/19-dec2002

01.iul.14

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

16.iul.14

Decizia
2012/389/PE
SC/16-iul2012

16.iul.14

Decizia
2012/392/PE
SC/16-iul2012

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

privind functionarea grupurilor consultative in domeniul politicii agricole comune

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

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

Jurnalul
Oficial
191L

16.iul.14

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

de autorizare a Germaniei sa aplice o rata redusa a taxei pentru energie electrica in
cazul energiei electrice furnizate in mod direct navelor aflate la dana in port (''energie
electrica furnizata din reteaua terestra'') in conformitate cu articolul 19 din Directiva
2003/96/CE
de completare a Codului frontierelor Schengen cu dispozitii referitoare la
supravegherea frontierelor externe maritime in contextul cooperarii operative
coordonate de Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la
Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
111L

17.iul.14

Decizia
2010/252/UE
/26-apr-2010

privind incheierea procedurii de consultare cu Republica Guineea-Bissau in
conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat intre membrii grupului
statelor din Africa, Caraibe si Pacific, pe de o parte, si Comunitatea Europeana si
statele membre ale acesteia, pe de alta parte

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial
203L

19.iul.14

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

de modificare a masurilor corespunzatoare stabilite prin Decizia 2009/618/CE privind
finalizarea procedurii de consultare cu Republica Guineea in conformitate cu articolul
96 din Acordul de la Cotonou si de abrogare a acesteia

Consiliul Uniunii
Europene

19.iul.14

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

Jurnalul
Oficial
195L

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 975/98 privind valorile nominale si
specificatiile tehnice ale monedelor euro ce urmeaza sa intre in circulatie

Consiliul Uniunii
Europene

22.iul.14

Regulamentul
566/18-iun2012

Jurnalul
Oficial
169L

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial

22.iul.14

Regulamentul
975/03-mai1998

22.iul.14

Regulamentul
423/22-feb1999

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 975/98 privind valorile nominale si
specificatiile tehnice ale monedelor euro care urmeaza sa fie puse in circulatie

Decizia
2014/417/UE

privind anumite masuri de protectie provizorii cu privire la pesta porcina africana in

31.iul.14

privind valorile nominale si specificatiile tehnice ale monedelor euro ce urmeaza sa
intre in circulatie
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/27-iun-2014

Letonia

192L

31.iul.14

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

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 45L

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

31.iul.14

Regulamentul
756/06-aug2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 657/2008 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de
ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor
din institutiile scolare

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
211L

31.iul.14

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

de autorizare a statelor membre sa prelungeasca autorizatiile provizorii acordate
pentru noile substante active bixafen, Candida oleophila tulpina O, fluopiram,
halosulfuron, iodura de potasiu, tiocianat de potasiu si spirotetramat

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
176L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanţe
LEGE privind parteneriatul public-privat
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile
sănătăţii şi protecţiei sociale
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind
transporturile rutiere
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din
administrarea Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sişeşti" - Staţiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Brăila şi administrarea
Consiliului Judeţean Brăila
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi
utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în
administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat
12

LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002
privind regimul străinilor în România
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută
la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în
mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă,
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea
de actioner al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze
Naturale "Transgaz" -S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ
necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea
statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr.290/2003 privind
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia,
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la
Paris la 10 februarie 1947
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2014 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice
LEGE pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
LEGE privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare
LEGE privind performanţa energetică a cladirilor din România
LEGE privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile publice
LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice
LEGE privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice
LEGE pentru modificarea şi completarea Art.10, 12 şi 13 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării
" cu modificările şi completările ulterioare
LEGE pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice
LEGE pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
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