AGENDA JURIDICA

Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 23.04.2013.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 15.04.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 107L

Regulamentul 342/16apr-2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 589/2008 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1234/2007 al Consiliului privind standardele de
comercializare aplicabile oualor

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 94L

Regulamentul 308/03apr-2013

privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus
plantarum NCIMB 30083 si a unui preparat de Lactobacillus
plantarum NCIMB 30084 ca aditivi alimentari pentru hrana
tuturor speciilor de animale

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 91L

Regulamentul 305/26nov-2012

de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului
European si a Consiliului in ceea ce priveste furnizarea in
mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul
UE

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 91L

Regulamentul 306/02apr-2013

privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis (ATCC
PTA 6737) pentru hrana purceilor intarcati si a suinelor
intarcate altele decat Sus scrofa domesticus (titularul
autorizatiei: Kemin Europa N.V.)
de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (CE) nr.
396/2005 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea
ce priveste stabilirea limitelor maxime de reziduuri de
acefat, alaclor, anilazina, azociclotin, benfuracarb, butilat,

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 273L

Legislatia Uniunii Europene

24.apr.13

24.apr.13

23.apr.13

23.apr.13

26.apr.13

Regulamentul 899/21sep-2012
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captafol, carbaril, carbofuran, carbosulfan, clorfenapir,
clortal-dimetil, clortiamid, cihexatin, diazinon, diclobenil,
dicofol, dimetipin, diniconazol, disulfoton, fenitrotion,
flufenzin, furatiocarb, hexaconazol, lactofen, mepronil,
metamidofos, metopren, monocrotofos, monuron,
oxicarboxin, oxidemeton-metil, paration-metil, forat,
fosalon, procimidon, profenofos, propaclor, quinclorac,
quintozen, tolilfluanid, triclorfon, tridemorf si trifluralin in
sau pe anumite produse si de modificare a regulamentului
mentionat anterior prin stabilirea anexei V care prezinta
lista valorilor implicite
ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 15.04.2013:
Legislatia Romaniei

17.apr.13

17.apr.13

17.apr.13

Ordinul 2890/2010

Ordinul 3/2007

Metodologie din 2007

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice
privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor
bugetare din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul
asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1.819/2003

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 898 din 31dec-2010

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului
pentru distributia energiei electrice de catre persoane
juridice, altele decat operatorii principali de distributie a
energiei electrice, precum si a conditiilor pentru
retransmiterea energiei

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 162 din 07mar-2007

de stabilire a tarifului pentru distributia energiei electrice
de catre persoane juridice, altele decat operatorii principali
de distributie a energiei electrice, precum si a conditiilor
pentru retransmiterea energiei

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 162 din 07mar-2007
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Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 938 din 24dec-2003

Ordinul 1819/2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind
deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare
din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor
pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 938 din 24dec-2003

Norme Metodologice
din 2003

privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor
bugetare din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul
asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate

Ministerul Industriei si
Resurselor

M.Of. 245 din 10apr-2003

Ordinul 210/2003

pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia
1, ''Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor - butelii
cu capacitate pana la 26 litri pentru GPL'', aprobata prin
Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 86/2003

Ministerul Industriei si
Resurselor

M.Of. 161 din 13mar-2003

Ordinul 86/2003

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia 1,
''Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu
capacitate pana la 26 litri pentru GPL''

Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului
si Sportului

M.Of. 122 din 20feb-2012

Ordinul 3271/2012

privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de
finalizare a studiilor in invatamantul superior - examene de
absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie

Autoritatea Nationala
de Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 928 din 12oct-2004

Ordinul 23/2004

privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii
garantiilor de origine pentru energia electrica produsa din
surse regenerabile de energie

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 626 din 28aug-2008

19.apr.13

Ordinul 8720/2008

privind delegarea competentei de a organiza concursuri de
recrutare pentru ocuparea unor functii publice de
conducere

19.apr.13

Ordinul 114/2008

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 34 din 16ian-2008

17.apr.13

17.apr.13

17.apr.13

17.apr.13

18.apr.13

18.apr.13

privind delegarea competentei de a organiza concursuri de
recrutare pentru ocuparea unor functii publice de
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conducere

19.apr.13

19.apr.13

19.apr.13

19.apr.13

19.apr.13

19.apr.13

19.apr.13

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 797 din 22noi-2007

Ordinul 13012/2007

privind stabilirea modalitatii de acordare a calificativelor si
aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face
evaluarea performantelor profesionale individuale ale
functionarilor publici pentru anul 2007

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 525 din 02aug-2007

Ordinul 8000/2007

pentru prelungirea termenului de aplicare a Ordinului
presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.
500/2007 privind delegarea competentei de a organiza
concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii
publice de conducere

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 75 din 31ian-2007

Ordinul 500/2007

privind delegarea competentei de a organiza concursuri de
recrutare pentru ocuparea unor functii publice de
conducere

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 851 din 17oct-2006

Ordinul 9055/2006

pentru stabilirea modalitatii de acordare a calificativelor si
aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face
evaluarea performantelor profesionale individuale ale
functionarilor publici pentru anul 2006

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 741 din 30aug-2006

Ordinul 7100/2006

privind unele masuri necesare organizarii si desfasurarii
concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor
publice de executie temporar vacante

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 741 din 30aug-2006

Ordinul 7101/2006

privind delegarea competentei de a organiza concursuri de
recrutare pentru ocuparea unor functii publice de
conducere
privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru
organizarea examenului de promovare in clasa a
functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de
studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 148 din 16feb-2006

Ordinul 968/2006
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de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi
desfasoara activitatea
Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 148 din 16feb-2006

Regulament-Cadru din
2006

pentru organizarea examenului de promovare in clasa a
functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de
studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior
de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi
desfasoara activitatea

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 867 din 27sep-2005

Ordinul 4094/2005

privind aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora
se face evaluarea performantelor profesionale individuale
ale functionarilor publici pentru anul 2005

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 396 din 11mai-2005

Ordinul 1012/2005

privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru
organizarea examenului de promovare in clasa a
functionarilor publici, incadrati pe functii publice cu nivel
de studii inferior, care absolvesc o forma de invatamant
superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in
care isi desfasoara activitatea

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 396 din 11mai-2005

Regulament-Cadru din
2005

pentru organizarea examenului de promovare in clasa a
functionarilor publici, incadrati pe functii publice cu nivel
de studii inferior, care absolvesc o forma de invatamant
superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in
care isi desfasoara activitatea

Ordinul 206/2005

pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a posturilor si
a Criteriilor de evaluare a posturilor

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 342 din 22apr-2005

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 1205 din 16dec-2004

19.apr.13

Ordinul 4520/2004

pentru aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora
se face evaluarea performantelor profesionale individuale
ale functionarilor publici pentru anul 2004

19.apr.13

Ordinul 218/2003

Agentia Nationala a

M.Of. 386 din 04-

19.apr.13

19.apr.13

19.apr.13

19.apr.13

19.apr.13

pentru aprobarea Instructiunilor privind reincadrarea
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19.apr.13

29.apr.13

functionarilor publici

Functionarilor Publici

iun-2003

Instructiuni din 2003

privind reincadrarea functionarilor publici

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici

M.Of. 386 din 04iun-2003

Guvernul

M.Of. 456 din 27nov-1998

Ordonanta urgenta
41/1998

privind organizarea activitatii de asistenta medicala si
psihologica a personalului din transporturi cu atributii in
siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei
Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 14L

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 106L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 105L

Legislatia Uniunii Europene
Regulamentul 33/17ian-2013

de stabilire a restituirilor la export in sectorul carnii de
pasare

22.apr.13

Decizia
1999/217/CE/23-feb1999

de adoptare a unui registru al substantelor aromatizante
folosite in sau pe produsele alimentare, stabilit in
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al
Parlamentului European si al Consiliului din 28 octombrie
1996

30.apr.13

Decizia
2011/252/UE/26-apr2011

de autorizare a statelor membre privind prelungirea
autorizatiilor provizorii acordate pentru noile substante
active acid ascorbic, ipconazol, spiromesifen, topramezon si
Pseudomonas sp. Tulpina DSMZ 13134

30.apr.13

Decizia
2010/232/PESC/26-apr2010

19.apr.13

de reinnoire a masurilor restrictive impotriva
Birmaniei/Myanmar
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PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
și pădurilor
LEGE pentru modificarea punctului 5 Anexa 2 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţie Naţionale de Integritate, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative
LEGE pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea
Administrației Naționale a Penitenciarelor și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul
European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național
al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, perecum și pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care
România este parte
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente
din punct de vedere energetic
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul
judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din Titlul XVI al Legii nr.247/2005 privind reforma în
domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
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LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2012 privind aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Forumul
European al Registrelor Comerțului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfășurarea conferințelor anuale ale
Forumului European al Registrelor Comerțului organizate de România precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind
autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006
privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2012 pentru modificarea alin.(13)al art.46 din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și
repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2012 privind modificarea art.55 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii
administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.IV alin.(1) și (2) din
Ordonanța Guvernului nr.7/2009 penru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de
consum, precum și pentru modificarea unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2012 pentru modificarea pct.II al anexei nr.1 la Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de
șanse și de tratament între bărbați și femei
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de
distribuție și furnizare a energiei electrice " Electrica Moldova"-S.A. și "Electrica Oltenia "-S.A.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2013 pentru completarea art.362 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
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domeniul sănătății
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2012 pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și
procurorilor, precum și pentru modificarea art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere
Financiară
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2011 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din
economie, alte măsuri financiare, precum și pentru modificarea unor acte normative
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea
de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
LEGE privind completarea legii nr.95/1997 privind declararea complexului"Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței -Sighet" ca
ansamblu de interes național

9

LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008
privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind
organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
LEGE pentru abrogarea alin.(2)-(4) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de
tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2013 pentru modificarea art.115din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea,
organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim
permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
LEGE privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a cladirilor
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
LEGE pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles, la 13
iunie 2012
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LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor
locale
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