AGENDA JURIDICA

Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 28.05.2013.
ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 20.05.2013:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

M.Of. 298 din 24mai-2013

Legislatia Romaniei
Regulament din
2013

de organizare si functionare a Directiei Schengen

Ministerul Afacerilor
Interne

31.mai.13

Ordinul 65/2013

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Directiei Schengen

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 298 din 24mai-2013

31.mai.13

Regulament din
2013

de organizare si functionare al Directiei informare si relatii
publice

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 295 din 23mai-2013

Ordinul 54/2013

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
al Directiei informare si relatii publice

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 295 din 23mai-2013

Ordinul 66/2013

privind coordonarea activitatii si delegarea unor competente in
cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 296 din 23mai-2013

Autoritatea Nationala
pentru Administrare si
Reglementare in
Comunicatii

Decizia 336/2013

privind mijloacele si modalitatea de transmitere a unor
documente, date sau informatii catre Autoritatea Nationala
pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si privind
modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Comunicatii nr. 77/2009 privind obligatiile de informare a
utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de comunicatii
electronice destinate publicului

31.mai.13

31.mai.13

31.mai.13

31.mai.13
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M.Of. 287 din 21mai-2013

Regulament din
2013

de organizare si functionare a Directiei generale pentru
indrumarea si controlul institutiei prefectului

Ministerul Afacerilor
Interne
Ministerul Afacerilor
Interne

31.mai.13

Ordinul 51/2013

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Directiei generale pentru indrumarea si controlul institutiei
prefectului

31.mai.13

Regulament din
2013

31.mai.13

31.mai.13

31.mai.13

31.mai.13

31.mai.13

M.Of. 285 din 21mai-2013
M.Of. 285 din 21mai-2013

de organizare si functionare a Unitatii de politici publice

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 285 din 21mai-2013

Ordinul 52/2013

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Unitatii de politici publice

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 285 din 21mai-2013

Regulament din
2013

de organizare si functionare a Directiei secretariat general si
protocol

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 285 din 21mai-2013

Ordinul 53/2013

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Directiei secretariat general si protocol

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 285 din 21mai-2013

Ministerul Afacerilor
Interne

Ordinul 50/2013

pentru modificarea si completarea Regulamentului de
organizare si functionare a Directiei generale juridice, aprobat
prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.
100/2011

M.Of. 272 din 15mai-2013

Legislatia Uniunii Europene
Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 127L

29.mai.13

Regulamentul 422/07mai-2013

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate [Fin
Gras/ Fin Gras du Mezenc (DOP)]

Jurnalul Oficial 127L

29.mai.13

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate
[Stornoway Black Pudding (IGP)]

Comisia Europeana

Regulamentul 423/07mai-2013
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29.mai.13

29.mai.13

29.mai.13

29.mai.13

29.mai.13

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de
origine protejate si al indicatiilor geografice protejate [Porc
du Sud-Ouest (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 127L

Regulamentul 421/07mai-2013

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 127L

Regulamentul 424/07mai-2013

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
[Ptujski luk (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 127L

Regulamentul 425/07mai-2013

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
[Pesca di Leonforte (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 127L

Regulamentul 427/08mai-2013

privind autorizarea selenometioninei produsa de
Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 ca aditiv pentru
hrana tuturor speciilor de animale si de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1750/2006, (CE) nr. 634/2007 si
(CE) nr. 900/2009 in ceea ce priveste suplimentarea
maxima cu drojdie seleniata

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 123L

Regulamentul 392/01mar-2012

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului
European si a Consiliului cu privire la cerintele de
etichetare energetica a uscatoarelor de rufe de uz casnic cu
tambur

Ministerul Sanatatii
Publice

M.Of. 562 din 25iul-2008

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 20.05.2013:
Legislatia Romaniei

21.mai.13

Ordinul 1303/2008

pentru aprobarea Normelor privind obtinerea
specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si
asistentii medicali de pediatrie, a Listei specializarilor
pentru care se organizeaza programe de formare pentru
asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de
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pediatrie, precum si a modelului certificatului de absolvire
a programelor de pregatire in vederea obtinerii de
specializari
Guvernul

M.Of. 294 din 24iun-1999

Hotarirea 577/1997

pentru aprobarea Programului privind pietruirea
drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor,
conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele
telefonice- REPUBLICARE

Parlamentul

M.Of. 158 din 25mar-2013

Legea 60/2013

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
52/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.
7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

Presedintele Romaniei

M.Of. 158 din 25mar-2013

Decretul 316/2013

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 52/2012 pentru modificarea
Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze
sportive din spatiul rural

Guvernul

Ordonanta urgenta
52/2012

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006
privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

M.Of. 671 din 25sep-2012

Guvernul

M.Of. 671 din 01oct-2010

22.mai.13

Hotarirea 977/2010

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului
de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din
spatiul rural pe anul 2010, instituit prin Ordonanta
Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din
spatiul rural

22.mai.13

Hotarirea 530/2010

pentru aprobarea Programului ''Reabilitare si modernizare 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de

Guvernul

M.Of. 397 din 15-

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13
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interes local'', implementat de catre Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului, in perioada 2010-2013

iun-2010

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Turismului

M.Of. 366 din 03iun-2010

Ordinul 1564/2010

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Hotararii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea
Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau
asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes
local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor
uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale
cu resurse turistice

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Turismului

M.Of. 366 din 03iun-2010

Norme Metodologice
din 2010

de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 577/1997 pentru
aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea
si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de
interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea
apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativteritoriale cu resurse turistice

Guvernul

M.Of. 273 din 27apr-2010

Hotarirea 330/2010

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea
si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si
alimentarea cu apa a satelor

Guvernul

M.Of. 753 din 04noi-2009

22.mai.13

Hotarirea 1307/2009

pentru implementarea Programului de dezvoltare a
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe
anul 2009, instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2006
privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

M.Of. 685 din 12oct-2009

22.mai.13

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006
privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

Guvernul

Ordonanta urgenta
112/2009

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13
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22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13

Guvernul

M.Of. 800 din 28noi-2008

Hotarirea 1524/2008

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului
de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din
spatiul rural

Guvernul

M.Of. 330 din 25apr-2008

Hotarirea 453/2008

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din
spatiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si
functionare a Comisiei privind determinarea oportunitatii
proiectelor

Parlamentul

M.Of. 217 din 30mar-2007

Presedintele Romaniei

M.Of. 217 din 30mar-2007

Legea 71/2007

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006
privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii din spatiul rural

Decretul 241/2007

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei
Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

Guvernul

M.Of. 201 din 26mar-2007

Hotarirea 279/2007

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
577/1997 privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a
satelor

Guvernul

M.Of. 995 din 13dec-2006

Hotarirea 1737/2006

privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 602/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural,
precum si a Regulamentului de organizare si functionare a
Comisiei privind determinarea oportunitatii proiectelor
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Guvernul

M.Of. 610 din 14iul-2006

Hotarirea 890/2006

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
577/1997 privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a
satelor

Guvernul

M.Of. 420 din 16mai-2006

22.mai.13

Hotarirea 602/2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural,
precum si a Regulamentului de organizare si functionare a
Comisiei privind determinarea oportunitatii proiectelor

Regulament din 2006

de organizare si functionare a Comisiei privind
determinarea oportunitatii proiectelor

Guvernul

22.mai.13

M.Of. 420 din 16mai-2006
M.Of. 420 din 16mai-2006

22.mai.13

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din
spatiul rural

Guvernul

Norme Metodologice
din 2006

privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii din spatiul rural

Guvernul

M.Of. 78 din 27ian-2006

Guvernul

M.Of. 940 din 21oct-2005

Hotarirea 1256/2005

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea
drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor,
conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele
telefonice

Guvernul

M.Of. 356 din 27iul-1999

22.mai.13

Hotarirea 580/1999

privind completarea Hotararii Guvernului nr. 577/1997
pentru aprobarea Programului privind pietruirea
drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor,
conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele
telefonice

22.mai.13

Hotarirea 211/1999

Guvernul

M.Of. 133 din 31-

22.mai.13

22.mai.13

22.mai.13

Ordonanta 7/2006

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.

7

577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea
drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor,
conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele
telefonice

22.mai.13

Normele Metodologice
6529/1997

de aplicare a Programului privind pietruirea drumurilor
comunale si alimentarea cu apa a satelor, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 577/1997
pentru aprobarea programului privind pietruirea
drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor,
conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele
telefonice

mar-1999

Ministerul Lucrarilor
Publice

M.Of. 289 din 27oct-1997

Guvernul

M.Of. 256 din 29sep-1997

22.mai.13

Hotarirea 577/1997

24.mai.13

Ordinul 30/2012

privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea
licentei de depozit

Ministerul Agriculturii
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 148 din 06mar-2012

Ordinul 276/2012

privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea
licentei de depozit

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 148 din 06mar-2012

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 277 din 16mai-2013

Ordinul 63/2013

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
administratiei si internelor nr. 156/2012 privind
coordonarea activitatii si delegarea unor competente in
cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 637 din 07sep-2012

Ordinul 213/2012

pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si
internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activitatii si
delegarea unor competente in cadrul Ministerului
Administratiei si Internelor

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 616 din 27aug-2012

Ordinul 206/2012

pentru modificarea Regulamentului de organizare si
functionare al Directiei informare si relatii publice, aprobat
prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.
296/2011

24.mai.13

31.mai.13

31.mai.13

31.mai.13

8

31.mai.13

31.mai.13

31.mai.13

31.mai.13

31.mai.13

Ordinul 156/2012

Ordinul 296/2011

Regulament din 2011

Ordinul 207/2011

Regulament din 2011

privind coordonarea activitatii si delegarea unor
competente in cadrul Ministerului Administratiei si
Internelor

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 427 din 27iun-2012

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare al Directiei informare si relatii publice

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 33 din 16ian-2012

de organizare si functionare al Directiei informare si relatii
publice

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 33 din 16ian-2012

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Secretariatului General

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 705 din 06oct-2011

M.Of. 705 din 06oct-2011

de organizare si functionare a Secretariatului General

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Legislatia Uniunii Europene
27.mai.13

Regulamentul 87/02feb-2011

de desemnare a laboratorului de referinta al UE pentru
sanatatea albinelor, de stabilire a responsabilitatilor
suplimentare si a sarcinilor atribuite laboratorului respectiv
si de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr.
882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul Oficial 29L

29.mai.13

Directiva 95/13/CE/23mai-1995

de punere in aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu
privire la etichetarea energetica a uscatoarelor electrice de
uz casnic cu tambur

Comisia Comunitatilor
Europene

Editia Speciala a
Jurnalului Oficial

31.mai.13

Decizia
2011/363/UE/20-iun-

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 163L

de autorizare a Romaniei sa aplice o masura speciala de
derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE
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2011

privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

31.mai.13

Decizia
2010/279/PESC/18-mai2010

privind Misiunea de Politie a Uniunii Europene in
Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 123L

31.mai.13

Actiunea comuna
2007/369/PESC/30-mai2007

privind instituirea Misiunii de Politie a Uniunii Europene in
Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul Oficial 139L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate in promulgare
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2011 pentru modificarea Legii nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Institutului Cultural Român
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor
măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului
LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora
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LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medicosanitar redistribuit din unitățile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrîni, la unitățile sanitare care își reiau activitatea
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice
centralizată
LEGE privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de
către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea
unor măsuri-financiare
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
LEGE privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internațional umanitar
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