AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 24.02.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 24.02.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Uniunii Europene
Comisia Europeana

Regulamentul
165/03-feb2015

de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste continuturile maxime de reziduuri pentru
acidul lactic, Lecanicillium muscarium tulpina Ve6, clorhidratul de chitosan si
Equisetum arvense L. din sau de pe anumite produse

Jurnalul
Oficial 28L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 28L

24.feb.15

Regulamentul
166/03-feb2015

de completare si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului
European si al Consiliului, in ceea ce priveste includerea unor proceduri, metode de
evaluare si cerinte tehnice specifice, si de modificare a Directivei 2007/46/CE a
Parlamentului European si a Consiliului si a Regulamentelor (UE) nr. 1003/2010, (UE)
nr. 109/2011 si (UE) nr. 458/2011 ale Comisiei

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 30L

26.feb.15

Regulamentul
174/05-feb2015

Comisia Europeana
de stabilire a conditiilor speciale aplicabile importurilor de guma de guar originara sau
expediata din India, ca urmare a riscului de contaminare cu pentaclorfenol si dioxine

Jurnalul
Oficial 30L

26.feb.15

Regulamentul
175/05-feb2015

de aprobare a unei modificari care nu este minora din caietul de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul specialitatilor traditionale garantate [Prekmurska
gibanica (STG)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 30L

26.feb.15

Regulamentul
176/05-feb2015

24.feb.15

de modificare si de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele
si obiectele din plastic destinate sa vina in contact cu produsele alimentare
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27.feb.15

Regulamentul
181/30-ian2015

27.feb.15

Regulamentul
182/02-feb2015

de abrogare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 827/2011 privind
clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

27.feb.15

Regulamentul
183/02-feb2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 635/2005 privind clasificarea anumitor
marfuri in Nomenclatura combinata

27.feb.15

Regulamentul
184/02-feb2015

27.feb.15

Regulamentul
185/02-feb2015

27.feb.15

Decizia
BCE/2013/54
/20-dec-2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 31

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 31

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 31

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 31

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 31

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul
Oficial 57L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind procedurile de acreditare pentru producatorii elementelor de securitate
specifice euro si ai elementelor specifice euro si de modificare a Deciziei BCE/2008/3

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 24.02.2015:
Legislatia Uniunii Europene

26.feb.15
27.feb.15

Regulamentul
258/25-mar2010

de instituire a unor conditii speciale privind importurile de guma de guar originara sau
expediata din India, ca urmare a riscului de contaminare cu pentaclorfenol si dioxine
si de abrogare a Deciziei 2008/352/CE

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 80L

Regulamentul
827/12-aug-

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
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2011

27.feb.15

Decizia
BCE/2011/8/
21-iun-2011

211L

privind procedurile de acreditare in materie de mediu si de sanatate si securitate
pentru producerea de bancnote euro

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul
Oficial
176L

27.feb.15

Decizia
BCE/2010/22
/25-nov-2010

privind procedura de acreditare a calitatii pentru producatorii de bancnote euro
(2010/773/UE)

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul
Oficial
330L

27.feb.15

Decizia
BCE/2008/3/
15-mai-2008

privind procedurile de acreditare a securitatii pentru producatorii elementelor de
securitate specifice euro pentru bancnotele euro

Consiliul
Guvernatorilor Bancii
Centrale Europene

Jurnalul
Oficial
140L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
LEGE privind aprobarea Oronanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele
forestiere de protecţie
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2014 privind modificarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2006
pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începînd cu anul 2007, şi pentru
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor
privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind
dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de
protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de costă a Mării Negre
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2010 privind controlul
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operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor
prevederi legale
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor
regenerabile de energie
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat
a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
LEGE privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole
LEGE pentru completarea art.36 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
LEGE pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
LEGE pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
LEGE privind instituirea zilei de 28 iulie -Ziua Naţională a Ambulanţei din România
LEGE pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru
Administrarea Activelor Statului
LEGE pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional
(Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea
Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I "-S.A.
LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale
şi regimul de utilizare a acestora
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea art.6 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice
LEGE privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de
Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009
adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013
LEGE pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi guvernul
Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013
LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la
Programul de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti , la 24 decembrie 2013 şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare
amendat şi reconfirmat semnat la Bucureşti, la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi banca Europeană de Investiţii, în vederea
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acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) semnat la Bucureşti, la 24 decembrie 2013
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