AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 03.11.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 03.11.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

03.nov.14

06.nov.14

09.nov.14

09.nov.14

Legea
145/2014

Ordinul
106/2014

Ordinul
135/2014

Ordinul
800/2014

pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

Parlamentul

M.Of. 794
din 31-oct2014

privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale
cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 781
din 27-oct2014

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 741
din 10-oct2014

pentru aprobarea Planului national de implementare a Regulamentului sanitar
international 2005 (RSI 2005) in Romania

Ministerul Sanatatii

M.Of. 741
din 10-oct2014

M.Of. 741
din 10-oct2014
M.Of. 741
din 10-oct2014

pentru aprobarea Planului national de implementare a Regulamentului sanitar
international 2005 (RSI 2005) in Romania

09.nov.14

Ordinul
1638/2014

pentru aprobarea Planului national de implementare a Regulamentului sanitar
international 2005 (RSI 2005) in Romania

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

09.nov.14

Ordinul
1200/2014

pentru aprobarea Planului national de implementare a Regulamentului sanitar
international 2005 (RSI 2005) in Romania

Ministerul
Transporturilor
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09.nov.14

Ordinul
1350/2014

pentru aprobarea Planului national de implementare a Regulamentului sanitar
international 2005 (RSI 2005) in Romania

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 741
din 10-oct2014

09.nov.14

Ordinul
1327/2014

pentru aprobarea Planului national de implementare a Regulamentului sanitar
international 2005 (RSI 2005) in Romania

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 741
din 10-oct2014

09.nov.14

Ordinul
1530/2014

pentru aprobarea Planului national de implementare a Regulamentului sanitar
international 2005 (RSI 2005) in Romania

Ministerul Mediului
si Schimbarilor
Climatice

M.Of. 741
din 10-oct2014

09.nov.14

Ordinul
M.102/2014

pentru aprobarea Planului national de implementare a Regulamentului sanitar
international 2005 (RSI 2005) in Romania

Ministerul Apararii
Nationale

M.Of. 741
din 10-oct2014

pentru aprobarea Planului national de implementare a Regulamentului sanitar
international 2005 (RSI 2005) in Romania

Ministerul Afacerilor
Externe

M.Of. 741
din 10-oct2014

09.nov.14

Ordinul
158/2014

pentru aprobarea Planului national de implementare a Regulamentului sanitar
international 2005 (RSI 2005) in Romania

Autoritatea
Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

M.Of. 741
din 10-oct2014

09.nov.14

Ordinul
125/2014

pentru aprobarea Planului national de implementare a Regulamentului sanitar
international 2005 (RSI 2005) in Romania

Comisia Nationala
pentru Controlul
Activitatilor Nucleare

M.Of. 741
din 10-oct2014

Ordinul
82/2014

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei pentru ziua
urmatoare de energie electrica cu respectarea mecanismului de cuplare prin pret a
pietelor si modificarea unor acte normative care reglementeaza piata pentru ziua
urmatoare de energie electrica

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 668
din 11-sep2014

09.nov.14

11.nov.14

Ordinul
1948/2014
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18.nov.14

Ordinul
930/2014

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr.
1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare
corporala si pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.030/2009 privind
aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare,
amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu
risc pentru starea de sanatate a populatiei

Ministerul Sanatatii

M.Of. 615
din 20-aug2014

M.Of. 781
din 27-oct2014

26.nov.14

Ordinul
1532/2014

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ privind evaluarea stabilitatii la
alunecare a barajelor de beton. Indicativ NP 136/1-2014''

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

27.nov.14

Ordinul
1588/2014

privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator, in
vederea depistarii si identificarii organismelor daunatoare plantelor si produselor
vegetale

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

M.Of. 782
din 28-oct2014

28.nov.14

Ordinul
1340/2014

pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid de proiectare privind lucrarile
subterane cu aplicatii in hidrotehnica si transporturi. Alcatuire constructiva, calculul
sprijinirii si camasuielii. Indicativ GP 125-2014''

Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

M.Of. 788
din 29-oct2014

28.nov.14

Ordonanta
25/2014

privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru
modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania

Guvernul

M.Of. 640
din 30-aug2014

Ordinul
1448/2014

pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind autorizarea sau
acceptarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar sau conex - RACR-ADAACDA

Ministerul
Transporturilor

M.Of. 791
din 30-oct2014

29.nov.14

Legislatia Uniunii Europene

03.nov.14

Regulamentul
1165/31-oct2014

Comisia Europeana
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 in ceea ce priveste gestionarea
contingentelor tarifare pentru produsele lactate originare din Ucraina
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Jurnalul
Oficial
314L

03.nov.14

Regulamentul
1076/13-oct2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
296L

03.nov.14

Decizia
2014/713/UE
/13-oct-2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
296L

privind stabilirea listelor anuale de prioritati pentru elaborarea codurilor de retea si a
liniilor directoare pentru 2015

05.nov.14

Regulamentul
1083/15-oct2014

privind autorizarea unui preparat de Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ca
aditiv pentru hrana scroafelor

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
298L

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste utilizarea difosfatilor (E 450) ca agent de
afanare si corector de aciditate in aluaturi gata preparate pe baza de drojdie

Comisia Europeana

05.nov.14

Regulamentul
1084/15-oct2014

Jurnalul
Oficial
298L

privind cerintele referitoare la etichetarea, sigilarea si ambalarea materialului de
inmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe, care intra in domeniul de
aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului

Comisia Europeana

05.nov.14

Directiva
2014/96/UE/
15-oct-2014

Jurnalul
Oficial
298L

Comisia Europeana

05.nov.14

Directiva
2014/97/UE/
15-oct-2014

de punere in aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului in ceea ce priveste
inregistrarea furnizorilor si a soiurilor si lista comuna a soiurilor

Jurnalul
Oficial
298L
Jurnalul
Oficial
298L

05.nov.14

de punere in aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului in ceea ce priveste
cerintele specifice pentru genurile si speciile de plante fructifere mentionate in anexa
I la directiva, cerintele specifice pe care trebuie sa le indeplineasca furnizorii si
normele detaliate privind inspectiile oficiale

Comisia Europeana

Directiva
2014/98/UE/
15-oct-2014

Comisia Europeana

06.nov.14

Regulamentul
1090/16-oct2014

de aprobare a permetrinului ca substanta activa existenta, destinata utilizarii in
produsele biocide din tipurile de produs 8 si 18

Jurnalul
Oficial
299L

privind autorizarea unui preparat continand extractul de aroma de fum ''2b0001'' ca
aditiv pentru hrana cainilor si pisicilor
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06.nov.14

Regulamentul
1091/16-oct2014

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
299L

de aprobare a tralopirilului ca substanta activa noua, destinata utilizarii in produsele
biocide din tipul de produs 21

06.nov.14

Regulamentul
1092/16-oct2014

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste utilizarea indulcitorilor in anumite paste
tartinabile din fructe sau legume

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
299L

de modificare si de rectificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste utilizarea anumitor
coloranti in branza maturata aromatizata

Comisia Europeana

06.nov.14

Regulamentul
1093/16-oct2014

Jurnalul
Oficial
299L

Comisia Europeana

07.nov.14

Regulamentul
1098/17-oct2014

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste anumite substante aromatizante

Jurnalul
Oficial
300L

Comisia Europeana

Regulamentul
1108/20-oct2014

privind autorizarea unui preparat de Clostridium butyricum (FERM BP-2789) ca aditiv
pentru hrana animalelor destinat curcanilor pentru ingrasat si curcanilor crescuti
pentru reproductie (detinatorul autorizatiei: Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd.
reprezentat de Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Jurnalul
Oficial
301L

Comisia Europeana

Regulamentul
1109/20-oct2014

privind autorizarea preparatului de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 ca aditiv
furajer pentru bovinele pentru ingrasare, speciile minore de rumegatoare pentru
ingrasare, vacile de lapte si speciile minore de rumegatoare de lapte si de modificare
a Regulamentelor (CE) nr. 1288/2004 si (CE) nr. 1811/2005 (titularul autorizatiei
Alltech France)

Jurnalul
Oficial
301L

Comisia Europeana

Regulamentul
1112/13-oct2014

de stabilire a unui format comun pentru schimbul de informatii cu privire la indicatorii
privind pericolele majore de catre operatorii si proprietarii de instalatii offshore de
petrol si gaze si a unui format comun de publicare a informatiilor referitoare la
indicatorii privind pericolele majore de catre statele membre

Jurnalul
Oficial
302L

Comisia Europeana

Regulamentul
1113/16-oct-

de stabilire a formei si a detaliilor tehnice pentru notificarea mentionata la articolele
3 si 5 din Regulamentul (UE) nr. 256/2014 al Parlamentului European si al Consiliului si
de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2386/96 si (UE, Euratom) nr. 833/2010 ale

Jurnalul
Oficial

10.nov.14

10.nov.14

11.nov.14

11.nov.14

5

2014

Comisiei

302L

11.nov.14

Regulamentul
1114/21-oct2014

11.nov.14

Regulamentul
1115/21-oct2014

privind autorizarea unui preparat de fumonisina esteraza produsa de Komagataella
pastoris (DSM 26643) ca aditiv pentru hrana porcilor

12.nov.14

Regulamentul
1119/16-oct2014

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime pentru reziduurile de
clorura de benzalconiu si de clorura de didecildimetilamoniu din sau de pe anumite
produse

12.nov.14

Regulamentul
1123/22-oct2014

de modificare a Directivei 2008/38/CE de stabilire a listei utilizarilor prevazute pentru
furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale

12.nov.14

Directiva
2014/99/UE/
21-oct-2014

de modificare, in scopul adaptarii la progresele tehnice, a Directivei 2009/126/CE
privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzina in timpul alimentarii
autovehiculelor la statiile de benzina

12.nov.14

Regulamentul
967/12-sep2014

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

13.nov.14

Regulamentul
1125/19-sep2014

de completare a Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European si a Consiliului in
ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la suma minima a
asigurarii de raspundere civila profesionala sau a garantiei comparabile pe care
intermediarii de credit trebuie sa o detina

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
302L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
302L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
304L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
304L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
304L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
272L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
305L

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2075/2005 de stabilire a normelor specifice
aplicabile controalelor oficiale privind prezenta de Trichinella in carne
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de modificare a anexelor II si III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru
bentiavalicarb, ciazofamid, cihalofopbutil, forclorfenuron, pimetrozin si siltiofam din
sau de pe anumite produse

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
119L

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial
307L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
307L

13.nov.14

Regulamentul
398/22-apr2014

17.nov.14

Directiva
2014/94/UE/
22-oct-2014

17.nov.14

Regulamentul
1136/24-oct2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 283/2013 in ceea ce priveste masurile
tranzitorii privind procedurile referitoare la produsele de protectie a plantelor
de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste manipularea anumitor organe de la
animale, destinate consumului uman

Comisia Europeana

17.nov.14

Regulamentul
1137/27-oct2014

Jurnalul
Oficial
307L

privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanaza si endo-1,3(4)-betaglucanaza produse de Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ca aditiv furajer
pentru scroafe (titularul autorizatiei Adisseo France S.A.S.)

Comisia Europeana

17.nov.14

Regulamentul
1138/27-oct2014

Jurnalul
Oficial
307L
Jurnalul
Oficial
308L

18.nov.14

de modificare a anexelor II, VII, VIII, IX si X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al
Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor reglementari pentru
prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie
spongiforma

Comisia Europeana

Regulamentul
1148/28-oct2014

de modificare a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului de
instituire a unui sistem comunitar de monitorizare si informare privind traficul navelor
maritime

Comisia Europeana

18.nov.14

Directiva
2014/100/UE
/28-oct-2014

Jurnalul
Oficial
308L

de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului in
ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind informatiile care
trebuie notificate in exercitarea dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii

Comisia Europeana

19.nov.14

Regulamentul
1151/04-iun2014

Jurnalul
Oficial
309L

privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi
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19.nov.14

Regulamentul
1152/04-iun2014

de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului in
ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la identificarea
situarii geografice a expunerilor din credite relevante in scopul calcularii ratelor
amortizorului anticiclic de capital specific institutiei

19.nov.14

Regulamentul
1153/29-oct2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 198/2006 in ceea ce priveste datele care
trebuie colectate si cerintele referitoare la esantionare, precizie si calitate
de refuzare a autorizarii anumitor mentiuni de sanatate inscrise pe produsele
alimentare, altele decat cele care se refera la reducerea riscului de imbolnavire si la
dezvoltarea si sanatatea copiilor

Comisia Europeana

19.nov.14

Regulamentul
1154/29-oct2014

Jurnalul
Oficial
309L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
309L

19.nov.14

Regulamentul
1155/29-oct2014

de corectare a versiunii in limba suedeza a Regulamentului de punere in aplicare (UE)
nr. 564/2013 al Comisiei cu privire la taxele platite Agentiei Europene pentru Produse
Chimice in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului
European si al Consiliului privind introducerea pe piata si utilizarea produselor biocide
de rectificare a versiunii slovene a Regulamentului (CE) nr. 1135/2009 al Comisiei de
impunere a unor conditii speciale de reglementare a importurilor de anumite produse
originare sau expediate din China si de abrogare a Deciziei 2008/798/CE a Comisiei

Comisia Europeana

19.nov.14

Regulamentul
1156/29-oct2014

Jurnalul
Oficial
309L

Comisia Europeana

Regulamentul
1157/29-oct2014

de rectificare a versiunii slovene a Regulamentului (CE) nr. 141/2007 al Comisiei
privind cererea de autorizare, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al
Parlamentului European si al Consiliului, a unitatilor din sectorul hranei pentru
animale care produc sau introduc pe piata aditivi pentru hrana animalelor din
categoria ''coccidiostatice si histomonostatice''

Jurnalul
Oficial
309L

Parlamentul

M.Of. 820
din 05-oct-

19.nov.14

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
309L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
309L

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 03.11.2014:
Legislatia Romaniei
03.nov.14

Legea

pentru reglementarea unor masuri privind exercitarea comertului in unele zone
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03.nov.14

03.nov.14

03.nov.14

11.nov.14

365/2006

publice

Ordinul
190/2009

pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile banesti
din agricultura realizate prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate
pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare
ca atare

Hotarirea
1578/2004

Hotarirea
661/2001

Ordinul
53/2011

2006
Ministerul
Agriculturii, Padurilor
si Dezvoltarii Rurale

M.Of. 464
din 06-iul2009

Guvernul

M.Of. 898
din 04-oct2004

Guvernul

M.Of. 436
din 03-aug2001

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 922
din 27-dec2011

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
335L

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 661/2001 privind
procedura de eliberare a certificatului de producator

privind procedura de eliberare a certificatului de producator

privind stabilirea termenului-limita de transmitere a ofertelor in ziua de tranzactionare
anterioara zilei de livrare, pe Piata pentru ziua urmatoare de energie electrica
Legislatia Uniunii Europene

Regulamentul
1521/19-dec2007

privind autorizarea unei noi utilizari a preparatului Enterococcus faecium DSM 7134
(Bonvital) ca aditiv pentru furaje

05.nov.14

Directiva
93/48/CEE/23
-iun-1993

de stabilire a fiselor care precizeaza conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca
materialele de inmultire ale plantelor fructifere si plantele fructifere destinate
productiei de fructe in conformitate cu articolul 4 din Directiva 92/34/CEE a
Consiliului

05.nov.14

Directiva
93/64/CEE/05
-iul-1993

05.nov.14

de instituire a masurilor de aplicare privind supravegherea si controlul furnizorilor si
unitatilor in cadrul Directivei 92/34/CEE a Consiliului privind comercializarea
materialului saditor de plante fructifere si a plantelor fructifere destinate productiei
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de fructe

Oficial

11.nov.14

Regulamentul
833/21-sep2010

de implementare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind
informarea Comisiei cu privire la proiectele de investitii in infrastructura energetica
din cadrul Uniunii Europene

11.nov.14

Regulamentul
2386/16-dec1996

de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 al Consiliului din 22 aprilie 1996 privind
notificarea proiectelor de investitii care prezinta interes pentru Comunitate in
sectoarele petrolului, gazelor naturale si electricitatii la Comisie

30.nov.14

Decizia
2008/866/CE
/12-nov-2008

privind masurile de urgenta de suspendare a importurilor din Peru de anumite
moluste bivalve destinate consumului uman
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Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
248L

Comisia
Comunitatilor
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia
Comunitatilor
Europene

Jurnalul
Oficial
307L

