Actualizare din data 10 aprilie 2019 (1915z3)
ACTE OFICIALE
1. COMUNICAT din 9 aprilie 2019
privind dispozițiile art. 19 alin. (13) şi alin. (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor
EMITENT:
Curtea
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 09.04.2019

Constituţională

2. COMUNICAT din 9 aprilie 2019
privind dispozițiile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2016 pentru modificarea și completarea
Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
EMITENT:
Curtea
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 09.04.2019

Constituţională

3. LEGE nr. 58 din 8 aprilie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10.04.2019

P a r l a m e n t u l

4. DECRET nr. 210 din 8 aprilie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea
terorismului
EMITENT:
Preşedintele
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10.04.2019

României

5. ORDIN nr. 3.860 din 4 aprilie 2019
privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului
naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a
EMITENT:
Ministerul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 10.04.2019

Educaţiei

Naţionale

6. HOTĂRÂRE nr. 202 din 3 aprilie 2019
privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul
public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, ca
urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10.04.2019

G u v e r n u l

7. HOTĂRÂRE nr. 208 din 3 aprilie 2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu
aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest
domeniu
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10.04.2019

G u v e r n u l

8. HOTĂRÂRE nr. 203 din 3 aprilie 2019
privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice IV
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 10.04.2019
9. ORDIN nr. 124 din 2 aprilie 2019
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G u v e r n u l

privind aprobarea Deciziei Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 28 martie 2019 pentru
stabilirea cuantumului taxei privind activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic,
Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi
Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping
EMITENT:
Agenţia
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10.04.2019

Naţională

Antidoping

10. ORDIN nr. 513 din 2 aprilie 2019
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti
EMITENT:
Ministerul
Tineretului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10.04.2019

şi

Sportului

11. ORDIN nr. 1.456 din 2 aprilie 2019
privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC - S.R.L.
EMITENT:
Ministerul
Dezvoltării
Regionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10.04.2019

şi

Administraţiei

Publice

12. DECIZIE nr. 1 din 28 martie 2019
pentru stabilirea cuantumului taxei privind activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz
terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping şi Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping
EMITENT:
Agenţia
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10.04.2019

Naţională

Antidoping

13. ORDIN nr. 521 din 28 martie 2019
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de emitere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în condiţii
de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi pentru serviciile de emitere a atestatelor de expert, NTLH079
EMITENT:
Ministerul
Apelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 10.04.2019

și

Pădurilor

14. ORDIN nr. 857 din 28 martie 2019
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru
aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate
în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora
EMITENT:
Agenţia
Naţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 10.04.2019

de

Administrare

Fiscală

15. ORDIN nr. 50 din 22 martie 2019
privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la
responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice
europene
EMITENT:
Autoritatea
Naţională
Sanitară
Veterinară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10.04.2019

şi

pentru

Siguranţa

Alimentelor

16. ORDIN nr. 3.750 din 22 martie 2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România
EMITENT:
Ministerul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10.04.2019

Educaţiei

17. REGULAMENT din 22 martie 2019
de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România
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Naţionale

EMITENT:
Ministerul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10.04.2019

Educaţiei

Naţionale

18. ORDIN nr. 3.676 din 14 martie 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Regina
Maria" din municipiul Buzău
EMITENT:
Ministerul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10.04.2019

Educaţiei

Naţionale

19. HOTĂRÂRE nr. 3 din 13 martie 2019
privind aprobarea Metodologiei de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru şedinţele
Comitetului director şi Consiliului Colegiului Psihologilor din România
EMITENT:
Colegiul
Psihologilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 10.04.2019

din

România

20. METODOLOGIE din 13 martie 2019
de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru şedinţele Comitetului director şi
Consiliului Colegiului Psihologilor din România
EMITENT:
Colegiul
Psihologilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 10.04.2019

din

România

21. RECTIFICARE nr. 89 din 15 februarie 2019
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 89/2019
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10.04.2019

G u v e r n u l

22. ANEXĂ din 13 februarie 2019
conținând anexele nr. 1 - 21 ale Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi
specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs pentru
încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ 2019, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.635/2019, cuprinzând
disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline
tehnologice
EMITENT:
Ministerul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 08.04.2019

Educaţiei

Naţionale

23. DECIZIE nr. 2/2CN din 19 ianuarie 2019
pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 10/2007
privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară
EMITENT:
Colegiul
Medicilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 10.04.2019

Dentişti

din

România

24. CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 49 din 17 ianuarie 2019
la nivel de grup de unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pe anii 2019-2020
EMITENT:
Ministerul
Muncii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 09.04.2019

și

Justiției

Sociale

25. DECIZIA nr. 27 din 17 ianuarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind
taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 58 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă
EMITENT:
Curtea
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10.04.2019
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Constituţională

26. DECIZIA nr. 28 din 17 ianuarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68^5 alin. (7) din Legea nr. 567/2004 privind statutul
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului
care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi ale art. II alin. (1) din Legea nr.
130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004
EMITENT:
Curtea
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 10.04.2019

Constituţională

27. DECIZIA nr. 1 din 15 ianuarie 2019
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept: dacă în cazul infracţiunii
de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal lipseşte tipicitatea ca trăsătură esenţială a infracţiunii
EMITENT:
Înalta
Curte
de
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 09.04.2019

Casaţie

şi

Justiţie

AUTORIZAII
1. PROCEDURA DE ACREDITARE A AGENŢIILOR DE INTERMEDIERE ÎNTRE CEREREA ŞI OFERTA DE
MUNCĂ ZILIERĂ

ANUNURI - ACHIZIII PUBLICE
2. PPF 219832 09.04.2019
Tip: Program anual
Obiect: Program de finantare
Contractant: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati
Monitor: 52 din 09-04-2019
3. PPF 219835 09.04.2019
Tip: Participare
Obiect: Program de finantare
Contractant: Primaria Comunei Gilau
Monitor: 52 din 09-04-2019
4. PPF 219834 09.04.2019
Tip: Participare
Obiect: Program de finantare
Contractant: Primaria Municipiului Miercurea Ciuc
Monitor: 52 din 09-04-2019
5. RPF 219833 09.04.2019
Tip: Raport anual
Obiect: Program de finantare
Contractant: Orasul Calan
Monitor: 52 din 09-04-2019
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6. PCON219836 08.04.2019
Tip: Participare la licitatie deschisa
Obiect: Concesionare
Contractant: U.A.T. Comuna Foltesti
Monitor: 52 din 09-04-2019

LEGISLAIE EUROPEAN
1.
Nonopoziție
la
o
concentrare
notificată
(Cazul
M.9253
–
Mercuria/Aegean)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9253 – Mercuria/Aegean) (Text cu relevanță pentru SEE.)
2.
Recomandarea
Parlamentului
European
din
1
martie
2018
Recomandarea Parlamentului European din 1 martie 2018 adresată Consiliului privind prioritățile UE pentru cea de-a
62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (2017/2194(INI))
3.
Recomandarea
Parlamentului
European
din
1
martie
2018
Recomandarea Parlamentului European din 1 martie 2018 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei
/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind tăierea surselor de venit ale
jihadiștilor – combaterea finanțării terorismului (2017/2203(INI))
4.
Rezoluţia
legislativă
a
Parlamentului
European
din
1
martie
2018
P8_TA(2018)0044 Data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre ***I Rezoluţia legislativă a
Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a
Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere
ale statelor membre (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)) P8_TC1-COD(2017)0350 Poziția
Parlamentului European adoptată în primă lectură la 1 martie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/… a
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a
măsurilor de transpunere ale statelor membre
5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/550 al Comisiei din 2 aprilie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/550 al Comisiei din 2 aprilie 2019 de aprobare a unei modificări a
caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Tierra de León
(DOP)]
6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/548 al Comisiei din 2 aprilie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/548 al Comisiei din 2 aprilie 2019 de aprobare a unei modificări a
caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Piemonte (DOP)]
7. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii
pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă
operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (JO L 69, 15.3.2016)
8.
Rezoluţia
legislativă
a
Parlamentului
European
din
1
martie
2018
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului
privind încheierea Acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsurile
prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))
9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/549 al Comisiei din 2 aprilie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/549 al Comisiei din 2 aprilie 2019 de aprobare a unei modificări a
caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Cataluña/Catalunya
(DOP)]
10.
Nonopoziție
la
o
concentrare
notificată
(Cazul
M.9175
–
Total/Chevron
Denmark)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9175 – Total/Chevron Denmark) (Text cu relevanță pentru SEE.)
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11.
Decizia
Parlamentului
European
din
1
martie
2018
Decizia Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la propunerea Comisiei de numire a unui membru al
Comitetului unic de rezoluție (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))
12.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
Cazul
M.9271
Notificare prealabilă a unei concentrări [Cazul M.9271 – 3i Group/TIIC Management/Aberdeen Infrastructure
/DirectRoute (Fermoy)] – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)
13.
Recomandarea
(UE)
2019/553
a
Comisiei
din
3
aprilie
2019
Recomandarea (UE) 2019/553 a Comisiei din 3 aprilie 2019 privind securitatea cibernetică în sectorul energetic
[notificată cu numărul C(2019) 2400]
14.
Decizia
Parlamentului
European
din
1
martie
2018
Decizia Parlamentului European din 1 martie 2018 privind propunerea de numire a lui Annemie Turtelboom ca
membră a Curții de Conturi (C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE))
15.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
Cazul
M.9272
Notificare prealabilă a unei concentrări [Cazul M.9272 – 3i Group/TIIC Management/Meridiam Infrastructure Finance
/DirectRoute (Limerick)] – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)
16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/551 al Comisiei din 3 aprilie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/551 al Comisiei din 3 aprilie 2019 de aprobare a unei modificări a
caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate Graves supérieures
(DOP)
17.
Regulamentul
(UE)
2019/552
al
Comisiei
din
4
aprilie
2019
Regulamentul (UE) 2019/552 al Comisiei din 4 aprilie 2019 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr.
396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru
azoxistrobin, biciclopironă, clormequat, ciprodinil, difenoconazol, fenpropimorf, fenpiroximat, fluopiram, fosetil,
izoprotiolan, izopirazam, oxamil, protioconazol, spinetoram, trifloxistrobin și triflumezopirim din sau de pe anumite
produse (Text cu relevanță pentru SEE.)
18.
Amendamentele
Parlamentului
European
din
1
martie
2018
Amendamentele Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului privind definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor
băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale
băuturilor spirtoase (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))
19.
Decizia
Parlamentului
European
din
1
martie
2018
Decizia Parlamentului European din 1 martie 2018 privind constituirea și stabilirea responsabilităților, componenței
numerice și a duratei mandatului unei comisii speciale pentru nereguli financiare, evaziune fiscală și evitarea
sarcinilor fiscale (TAX3) (2018/2574(RSO))
20.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
(Cazul
M.9310
–
PFR/IFM/PSA/DCT)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9310 – PFR/IFM/PSA/DCT) – Caz care poate face obiectul
procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)
21. Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață
Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau
autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
(REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006] (Text cu relevanță
pentru SEE.)
22.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
(Cazul
M.9311
–
Berry/RPC)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9311 – Berry/RPC) – Caz care poate face obiectul procedurii
simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)
23. Cerere de propuneri în temeiul parteneriatului public-privat
Cerere de propuneri în temeiul parteneriatului public-privat pentru bioindustrii (2019)
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pentru

bioindustrii

(2019)

24. Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață
Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau
autorizațiile de utilizare a substanțelor enumerate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
(REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006] (Text cu relevanță
pentru SEE.)
25. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9130 – Société Générale/Commerzbank EMC Business)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9130 – Société Générale/Commerzbank EMC Business) (Text cu
relevanță pentru SEE.)
26. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9288 – CACF/BBPM/Agos Ducato/ProFamily)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9288 – CACF/BBPM/Agos Ducato/ProFamily) (Text cu relevanță
pentru SEE.)
27.
Decizia
de
punere
în
aplicare
a
Comisiei
din
6
decembrie
2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 6 decembrie 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene a cererii de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol menționate la articolul
105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Graves supérieures (DOP)]
28.
Decizia
de
punere
în
aplicare
a
Comisiei
din
30
noiembrie
2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene a unei cereri de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol conform articolului
105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Tierra de León (DOP)]
29.
Decizia
de
punere
în
aplicare
a
Comisiei
din
27
noiembrie
2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 27 noiembrie 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene a unei cereri de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol menționate la
articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Cataluña/Catalunya
(DOP)]
30.
Decizia
de
punere
în
aplicare
a
Comisiei
din
26
noiembrie
2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 noiembrie 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene a unei cereri de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol menționate la
articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Piemonte (DOP)]
31.
Situația
veniturilor
și
cheltuielilor
Agenției
Europene
pentru
Securitate
și
Sănătate
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2018
32. Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei (consolidat la 30 martie 2019)
Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru
examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
(consolidat la 30 martie 2019)
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