AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 12.01.2015.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 12.01.2015:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

12.ian.15

12.ian.15

12.ian.15

12.ian.15

12.ian.15
16.ian.15

Legea 6/2015

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri
financiare in domeniul bugetar

Legea 4/2015

pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior

Legea 3/2015

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2014 privind
modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si
pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor
administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a
Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Legea 2/2015

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea
termenului prevazut la art. II alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2010 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de
siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor
consumatoare de combustibil

Parlamentul

M.Of. 16
din 09-ian2015

Parlamentul

M.Of. 18
din 09-ian2015

Parlamentul

M.Of. 18
din 09-ian2015

Parlamentul

M.Of. 18
din 09-ian2015

Legea 1/2015

pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2013 privind
procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Parlamentul

M.Of. 18
din 09-ian2015

Ordinul

privind modificarea si completarea Normei sanitare veterinare care stabileste

Autoritatea

M.Of. 918

1

191/2014

21.ian.15

Ordinul
594/2014

procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si
marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman, aprobata prin
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta
Alimentelor nr. 10/2008

Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta
Alimentelor

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor

Autoritatea
Nationala pentru
Protectia
Consumatorilor

din 17-dec2014

M.Of. 937
din 22-dec2014

Legislatia Uniunii Europene
Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 5L

Regulamentul
28/17-dec2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internationale de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Standardele
Internationale de Raportare Financiara 2, 3 si 8 si Standardele Internationale de
Contabilitate 16, 24 si 38

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 5L

12.ian.15

Regulamentul
29/17-dec2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internationale de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului, in ceea ce priveste Standardul
International de Contabilitate 19

Jurnalul
Oficial
297L

14.ian.15

de identificare a unei tari terte pe care Comisia o considera tara terta necooperanta in
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem
comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat
si nereglementat (2014/715/UE)

Comisia Europeana

Decizia
2014/715/UE
/14-oct-2014

Jurnalul
Oficial
186L

16.ian.15

de modificare a anexelor II, III si V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime de reziduuri pentru
acibenzolar-s-metil, etoxiquin, flusilazol, izoxaflutol, molinat, propoxicarbazon,
piraflufen-etil, chinoclamina si warfarina din sau de pe anumite produse

Comisia Europeana

Regulamentul
703/19-iun2014

12.ian.15

2

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 2L

26.ian.15

Regulamentul
1/30-sep2014

de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru rapoartele
periodice privind comisioanele percepute de agentiile de rating de credit in scopul
supravegherii continue efectuate de Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si
piete
de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European
si al Consiliului pentru a se tine seama de evolutia masei autoturismelor noi
inmatriculate in 2011, 2012 si 2013

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 3L

27.ian.15

Regulamentul
6/31-oct2014

de autorizare a unei mentiuni de sanatate inscrise pe produsele alimentare, alta decat
cele care se refera la reducerea riscului de imbolnavire si la dezvoltarea si sanatatea
copiilor, si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 3L

27.ian.15

Regulamentul
7/06-ian2015

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

Jurnalul
Oficial 3L

27.ian.15

Regulamentul
8/06-ian2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 3L

27.ian.15

Regulamentul
11/06-ian2015

Comisia Europeana
de modificare a anexei III la Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste domeniul de valori pentru debit al apometrelor

Jurnalul
Oficial 3L

27.ian.15

Directiva
13/31-oct2014

Jurnalul
Oficial 3L

27.ian.15

privind publicarea, impreuna cu o restrictie, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a
referintei standardului EN 1870-17:2012 privind masinile manuale de taiat transversal
pe orizontala cu o unitate de taiere in temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului
European si a Consiliului

Comisia Europeana

Decizia
16/06-ian2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

28.ian.15

Regulamentul
20/05-ian2015

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Kranjska klobasa (IGP)]

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

3

28.ian.15

Regulamentul
21/05-ian2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

28.ian.15

Regulamentul
22/05-ian2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

28.ian.15

Regulamentul
23/05-ian2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata
Jurnalul
Oficial 4L

28.ian.15

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmeaza sa fie aplicat cantitatilor care
fac obiectul cererilor de licente de import introduse in perioada 1-2 ianuarie 2015 in
cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 969/2006 pentru
porumb

Comisia Europeana

Regulamentul
25/07-ian2015

Jurnalul
Oficial 4L

28.ian.15

de stabilire a coeficientului de alocare care urmeaza sa se aplice cantitatilor care fac
obiectul cererilor de licente de import introduse in perioada 1-2 ianuarie 2015 in
cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere in aplicare (UE)
nr. 416/2014 pentru anumite cereale originare din Ucraina

Comisia Europeana

Regulamentul
26/07-ian2015

privind publicarea cu o restrictie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a trimiterii la
standardul EN 474-1:2006+A4:2013 privind utilajele pentru lucrari de terasamente in
temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 4L

28.ian.15

Decizia
27/07-ian2015

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 5L

29.ian.15

Regulamentul
30/17-dec2014

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Potjesvlees uit de Westhoek (IGP)]

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 12.01.2015:
Legislatia Romaniei

4

Decizia
246/2014

07.ian.15

07.ian.15

Ordinul
2421/2013

09.ian.15

Hotarirea
239/2011

privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul George Razvan Profiroiu a
functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al
Institutului National de Statistica

Primul-Ministru

M.Of. 577
din 01-aug2014

privind aprobarea componentei, organizarii si functionarii Comitetului consultativ
pentru sectorul pescaresc

Ministerul Mediului
si Schimbarilor
Climatice

M.Of. 722
din 25-noi2013

pentru aprobarea formularelor de raport anual

Camera Auditorilor
Financiari din
Romania

M.Of. 582
din 17-aug2011

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
239L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 18L

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 28L

Legislatia Uniunii Europene

27.ian.15

Regulamentul
870/11-aug2014

31.ian.15

Decizia
2013/38/UE/
18-ian-2013

31.ian.15

Decizia
2011/72/PES
C/31-ian2011

privind criteriile aplicabile solicitantilor de capacitati de infrastructura feroviara

de autorizare a prelungirii de catre statele membre a autorizatiilor provizorii acordate
pentru noile substante active emamectin si maltodextrina

privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in
vedere situatia din Tunisia

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare

LEGE privind securitatea cibernetică

5

