Actualizare din data 06 februarie 2019 (1906z3a)
ACTE OFICIALE
1. ORDIN nr. 140 din 5 februarie 2019
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare
şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral
acut
EMITENT:
Ministerul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 05.02.2019

Sănătăţii

2. ORDIN nr. 869 din 4 februarie 2019
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark
aferente lunii februarie 2019
EMITENT:
Ministerul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 05.02.2019

Finanţelor

Publice

3. ORDIN nr. 133 din 1 februarie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a
preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi
a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT:
Ministerul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 05.02.2019

Sănătăţii

4. ORDIN nr. 198 din 31 ianuarie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a
preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi
a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT:
Casa
Naţională
de
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 05.02.2019

Asigurări

de

Sănătate

5. ORDIN nr. 321 din 31 ianuarie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din
fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive
EMITENT:
Ministerul
Tineretului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 06.02.2019

şi

Sportului

6. HOTĂRÂRE nr. 49 din 30 ianuarie 2019
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 05.02.2019

G u v e r n u l

7. HOTĂRÂRE nr. 36 din 30 ianuarie 2019
pentru modificarea art. 3 lit. ff) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a
Precipitaţiilor
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 06.02.2019
8. ORDIN nr. 6 din 30 ianuarie 2019
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G u v e r n u l

privind modificarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele
/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 22/2013
EMITENT:
Autoritatea
Naţională
de
Reglementare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 06.02.2019

în

Domeniul

Energiei

9. ORDIN nr. 7 din 30 ianuarie 2019
pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017
EMITENT:
Autoritatea
Naţională
de
Reglementare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 06.02.2019

în

Domeniul

Energiei

10. ORDIN nr. 8 din 30 ianuarie 2019
privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul
gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83
/2014
EMITENT:
Autoritatea
Naţională
de
Reglementare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 06.02.2019

în

Domeniul

Energiei

11. HOTĂRÂRE nr. 32 din 25 ianuarie 2019
pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze
naturale şi a Planului de urgenţă
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 06.02.2019

G u v e r n u l

12. LEGE nr. 1 din 4 ianuarie 2019
pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 06.02.2019

P a r l a m e n t u l

13. DECRET nr. 1 din 3 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o
parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15
octombrie 2008
EMITENT:
Preşedintele
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 06.02.2019

României

14. ORDIN nr. 1.772 din 27 decembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi
administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea
EMITENT:
Agenţia
Naţională
de
Cadastru
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 06.02.2019

şi

Publicitate

Imobiliară

15. DECIZIA nr. 859 din 18 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal şi ale art. 10 din
Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
EMITENT:
Curtea
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 06.02.2019
16. ORDIN nr. 2.525 din 7 decembrie 2018
privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
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Constituţională

EMITENT:
Ministerul
Muncii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 06.02.2019

și

Justiției

Sociale

și

Justiției

Sociale

17. PROCEDURĂ din 7 decembrie 2018
pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
EMITENT:
Ministerul
Muncii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 06.02.2019

18. DECIZIA nr. 592 din 27 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4, art. 5, art. 6, art. 8 alin. (1)-(4) şi art. 11 din Legea
nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum
şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
EMITENT:
Curtea
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 05.02.2019

Constituţională

19. DECIZIA nr. 580 din 20 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de
procedură civilă din 1865
EMITENT:
Curtea
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 06.02.2019

Constituţională

LEGISLAIE EUROPEAN
1.
Actualizarea
listei
cu
punctele
de
trecere
a
frontierei
Actualizarea listei cu punctele de trecere a frontierei prevăzute la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016
/399 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de
către persoane (Codul Frontierelor Schengen)
2.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
Cazul
M.9167
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9167 – Patron Capital/Marriott International/PEH Warsaw Bidco) –
Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)
3. CERS/2018/8: Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 5 decembrie 2018
CERS/2018/8: Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 5 decembrie 2018 de modificare a
Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și
aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri
4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/161 a Comisiei din 31 ianuarie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/161 a Comisiei din 31 ianuarie 2019 de modificare a anexei la Decizia de
punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state
membre [notificat cu numărul C(2019) 821] (Text cu relevanță pentru SEE.)
5 .
C o m u n i c a r e
a
C o m i s i e i
Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Invitație de
participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de
serviciu public (Text cu relevanță pentru SEE.)
6.
Regulamentul
delegat
(UE)
2019/157
al
Comisiei
din
6
noiembrie
2018
Regulamentul delegat (UE) 2019/157 al Comisiei din 6 noiembrie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul
delegat (UE) nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active
existente conținute de produsele biocide care se menționează în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului
European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE.)
7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/158 al Comisiei din 31 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/158 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de reînnoire a aprobării
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substanței active metoxifenozid, ca substanță susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107
/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de
modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru
SEE.)
8. Cerere de propuneri – Idei care schimbă lumea: Turneul de inovare socială IBEI din 2019
Cerere de propuneri – Idei care schimbă lumea: Turneul de inovare socială IBEI din 2019
9 .
C o m u n i c a r e
a
C o m i s i e i
Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Modificarea
obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE.)
10. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/160 a Comisiei din 24 ianuarie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/160 a Comisiei din 24 ianuarie 2019 de acordare a unei derogări temporare
de la condițiile necesare pentru semințele certificate prevăzute în Directivele 66/401/CEE și 66/402/CEE ale
Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 305] (Text cu relevanță pentru SEE.)
11.
Comunicare
a
Comisiei
Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr.
1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în
Comunitate – Instituirea obligațiilor de serviciu public în ceea ce privește serviciile aeriene regulate (Text cu relevanță
pentru SEE.)
12.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
Cazul
M.9265
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV) –
Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)
13. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA) – Caz care poate face obiectul
procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)
14.
Cerere
specifică
de
propuneri
–
EACEA/02/2019
Cerere specifică de propuneri – EACEA/02/2019 – Carta Erasmus pentru învățământul superior pentru perioada 20142020
15.
Comunicare
a
Comisiei
Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr.
1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în
Comunitate – Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în
conformitate cu obligațiile de serviciu public (Text cu relevanță pentru SEE.)
16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/159 al Comisiei din 31 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/159 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de instituire a unor măsuri de
salvgardare definitive împotriva importurilor de anumite produse siderurgice
17.
Anunț
de
recrutare
PE/219/S
–
Agent
temporar
Anunț de recrutare PE/219/S – Agent temporar – Administrator, specialist în ingineria tehnologiilor informației și
comunicațiilor (AD 9) (femeie sau bărbat)
18. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/149 al Comisiei din 30 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/149 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentelor
de punere în aplicare (UE) 2015/1108 și (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de utilizare a oțetului ca
substanță de bază (Text cu relevanță pentru SEE.)
19.
Decizia
(UE)
2019/153
a
Consiliului
din
28
ianuarie
2019
Decizia (UE) 2019/153 a Consiliului din 28 ianuarie 2019 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în
cadrul Comitetului Regiunilor
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20. Decizia nr. 83/18/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 26 septembrie 2018
Decizia nr. 83/18/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 26 septembrie 2018 privind garanțiile de stat acordate
societății Landsvirkjun pentru contractele derivate (Islanda) [2019/156]

21. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/150 al Comisiei din 30 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/150 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 686/2012 în ceea ce privește statul membru raportor pentru evaluarea următoarelor substanțe active
conținute în produse fitosanitare: deltametrin, diflufenican, epoxiconazol, fluoxastrobin, protioconazol și tebuconazol
(Text cu relevanță pentru SEE.)
22. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/146 al Comisiei din 30 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/146 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului
de punere în aplicare (UE) 2015/502, privind autorizarea preparatului de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ca
aditiv pentru hrana vacilor de lapte (Text cu relevanță pentru SEE.)
23.
Regulamentul
(UE)
2019/145
al
Comisiei
din
30
ianuarie
2019
Regulamentul (UE) 2019/145 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de rectificare a versiunii în limba neerlandeză a
Regulamentului (UE) nr. 68/2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (Text cu relevanță pentru SEE.)
24.
Decizia
(UE)
2019/152
a
Consiliului
din
28
ianuarie
2019
Decizia (UE) 2019/152 a Consiliului din 28 ianuarie 2019 de numire a unui membru, propus de Regatul Belgiei, în
cadrul Comitetului Regiunilor
25.
Decizia
(UE)
2019/154
a
Comisiei
din
30
ianuarie
2019
Decizia (UE) 2019/154 a Comisiei din 30 ianuarie 2019 de stabilire a normelor interne privind restricționarea dreptului
de acces al persoanelor vizate la dosarele lor medicale
26. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/151 al Comisiei din 30 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/151 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de reînnoire a aprobării
substanței active Clonostachys rosea tulpina J1446, ca substanță activă cu risc redus, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a
produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei
(Text cu relevanță pentru SEE.)
27. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/147 al Comisiei din 30 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/147 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de aprobare a substanței active
Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE.)
28. Decizia (UE) 2019/155 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 23 ianuarie 2019
Decizia (UE) 2019/155 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 23 ianuarie 2019 de reînnoire a
restricționării temporare privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de contracte pentru diferență clienților de
retail
29. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/148 al Comisiei din 30 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/148 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 privind neaprobarea substanței
active propanil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE.)
30. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/144 al Comisiei din 28 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/144 al Comisiei din 28 ianuarie 2019 privind autorizarea unui preparat
de 3-fitază produsă de Komagataella pastoris (CECT 13094) ca aditiv destinat hranei pentru puicuțele pentru ouat și
a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrășare sau crescute pentru ouat sau pentru reproducere (titularul
autorizației: Fertinagro Biotech S.L.) (Text cu relevanță pentru SEE.)
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31.
Actualizarea
listei
cu
punctele
de
trecere
a
frontierei
Actualizarea listei cu punctele de trecere a frontierei prevăzute la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016
/399 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de
către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

32. CERS/2017/4: Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 20 octombrie 2017
CERS/2017/4: Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 20 octombrie 2017 de modificare a
Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și
aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri
33.
Invitație
de
a
prezenta
observații
Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 1 alineatul (2) din partea I a Protocolului 3 la Acordul între
statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție cu privire la potențialul ajutor
de stat acordat întreprinderii Landsvirkjun sub formă de garanții de stat pentru contracte cu instrumente derivate
34. CERS/2015/2: Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 15 decembrie 2015
CERS/2015/2: Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 15 decembrie 2015 privind evaluarea
efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor
măsuri
35.
Ajutor
de
stat
–
Decizie
de
închidere
a
unui
caz
de
ajutor
de
stat
Ajutor de stat – Decizie de închidere a unui caz de ajutor de stat ca urmare a acceptării măsurilor corespunzătoare de
către un stat AELS
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