6.9 ASPECTE LEGISLATIVE
(fisa de prezentare)
OPIS luna 1 ianuarie 2006
18
49
7
9

nr. 30 din 12
ianuarie 2006
nr. 71 din 26
ianuarie 2006
nr. 13 din 6
ianuarie 2006
nr. 19 din 10
ianuarie 2006

ORDIN
nr. 539
ORDIN nr. 1.448
HOTäRåRE nr. 1
LEGE nr. 400

15

nr. 23 din 11
ianuarie 2006
nr. 24 din 11
ianuarie 2006
nr. 27 din 12
ianuarie 2006

19

nr. 31 din
13/01/2006

Hotarâre nr. 12

34

nr. 47 din
19/01/2006

Decret nr. 43

36

nr. 51 din 19
ianuarie 2006

ORDIN nr. 1.281

11
12

HOTäRåRE nr. 1.856
HOTäRåRE nr. 1.581
ORDIN
nr. 1.229

privind abrogarea unor ordine ale presedintelui Autoritátii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor
privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substantele ce pot fi
utilizate în compozitia produselor cosmetice
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei
Fondului pentru Mediu
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2005 pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002
privind ãnfiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane"
privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici
privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone
pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici ãn
vederea preluárii responsabilitátii privind realizarea obiectivelor anuale de
valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii
cuprinse în Proiectul de dezvoltare forestieră - Componenta B.2. - "Reabilitarea şi
extinderea reţelei de drumuri forestiere", etapa I
privind supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării amendamentelor la art.
25 şi 26 din Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere
şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost
adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1 la cea de-a 3-a
Reuniune a părţilor la convenţie
privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de
materiale în scopul aplicării colectării selective
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?
Cosmetice
Ecologie /
Mediu
Ecologie /
Mediu
Ecologie /
Mediu
Ecologie /
Mediu
Ecologie /
Mediu
Ecologie /
Mediu
Ecologie /
Mediu
Ecologie /
Mediu
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39
35
53
30

23

nr. 56 din 20
ianuarie 2006
nr. 50 din 19
ianuarie 2006
nr. 78 din 27
ianuarie 2006
nr. 43 din
18/01/2006
nr. 37 din
16/01/2006

HOTĂRÂRE nr. 1.862
HOTĂRÂRE nr. 33
ORDONANTA nr. 7
Hotarâre nr. 1855
LEGE
nr. 13

pentru aprobarea proiectului "Incinerarea deşeurilor periculoase şi sterilizarea
deşeurilor provenite din activităţi medicale"
privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit
extern în valoare de 52,2 milioane euro, destinat asigurării parţiale a necesarului de
finanţat pentru derularea unor proiecte prioritare din portofoliul Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de
cazare pentru turişti
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.138/2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu
folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de
importanţă C şi D

Ecologie /
Mediu
Turism
Turism
Turism /
Ecologie
Turism / Mediu

OPIS luna 2 februarie 2006
9

nr. 98 din 1
februarie 2006

HOTĂRÂRE nr. 136

19

nr. 111 din 6
februarie 2006

HOTĂRÂRE nr. 117

38

nr. 171 din 22
februarie 2006

HOTĂRÂRE nr. 230

47

nr. 181din 24
februarie 2006

HOTĂRÂRE nr. 219

62

nr. 186 din 27

ORDIN nr. 117

pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi
Apelor
privind organizarea Conferintei regionale "Provocari
de mediu în contextul actual"
pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la
programul Life Mediu, conform contractului LIFE05
ENV/RO/000106 "Dezvoltarea unui sistem de
supraveghere şi avertizare a impactului poluarii
aerului asupra mediului urban - AIR AWARE"
privind alocarea unei sume Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor din Fondul de rezerva bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2006, pentru organizarea a doua reuniuni
internaţionale
pentru aprobarea Manualului privind aplicarea

Ecologie / Mediu

Ecologie / Mediu

Ecologie / Mediu

Ecologie / Mediu
Ecologie / Mediu
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februarie 2006
5

nr. 98 din 1
februarie 2006

HOTĂRÂRE nr. 135

8

nr. 98 din 1
februarie 2006

HOTĂRÂRE nr. 134

11

nr. 100 din 2
februarie 2006

ORDIN nr. 2.183

27

nr. 132 din 13
februarie 2006

ORDIN nr. 1.228

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe
pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului şi al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului nr. 972/5.572/2003, cu modificările şi
completările ulterioare
pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice
privind frecventarea structurilor de primire turistica cu
funcţiuni de cazare turistica

Turism
Turism

Turism

Turism

OPIS luna 3 martie 2006
32

38

nr. 241
din 17
martie
2006
nr. 251 din
21 martie
2006

ORDIN nr. 322

privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor
generate de nave şi a reziduurilor mărfii

Ecologie / Mediu

HOTĂRÂRE nr. 337

privind aprobarea contribuţiei financiare a României
pentru anul 2006 la bugetul Convenţiei privind evaluarea
impactului asupra mediului în context transfrontiera,
adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin
Legea nr. 22/2001
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind avizarea şi
autorizarea functionarii ocoalelor silvice pentru
gospodărirea pădurilor proprietate privată a persoanelor
fizice şi juridice şi a celor proprietate publica aparţinând
unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru autorizarea
personalului silvic
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe
anul 2006 ale institutelor naţionale de cercetare-

Ecologie / Mediu

49

nr. 268
din 24
martie
2006

ORDIN nr. 196

53

nr. 274 din
27 martie

ORDIN nr. 270

Ecologie / Mediu

Ecologie / Mediu
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2006
61

dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului
Mediului şi Gospodăririi Apelor
privind aprobarea conţinutului Formularului Standard
Natura 2000 şi a manualului de completare al acestuia

nr. 284 din
29 martie
2006
nr. 287 din
30 martie
2006

ORDIN nr. 207

39

nr. 251
din 21
martie
2006

HOTĂRÂRE nr. 343

57

nr. 279 din
28 martie
2006

HOTĂRÂRE nr. 303

65

ORDIN nr. 142

privind modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
privind organizarea Reuniunii Grupului de lucru pentru
turism, Bucureşti, 7-8 aprilie 2006, şi a Salonului special
pentru turism, Bucureşti, 6-9 aprilie 2006, pentru statele
membre ale Organizaţiei Cooperării Economice a Marii
Negre (OCEMN)
privind aprobarea Programului anual de marketing şi
promovare turistica şi a Programului anual de dezvoltare
a produselor turistice

Ecologie / Mediu
Sanatate

Turism

Turism

OPIS luna 4 aprilie 2006
4

nr. 302 din 4 aprilie
2006

HOTĂRÂRE nr. 406

10

nr. 310 din 6 aprilie
2006

ORDIN nr. 304

22

nr. 327 din 11
aprilie 2006

LEGE nr. 84

39

nr. 356 din 20
aprilie 2006

HOTĂRÂRE nr. 483

privind darea în folosinta gratuita Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Brăila a unei
suprafeţe de 27 mp din terenul aferent
Palatului Administrativ din municipiul Brăila
pentru contingentarea consumului şi
producţiei de substanţe care epuizeaza
stratul de ozon în anul 2006
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a
Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea
şi controlul integrat al poluarii
pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor
silvice de stat şi ale celor constituite ca
structuri proprii, a obligaţiilor ce revin
deţinătorilor de păduri, în vederea
respectării regimului silvic, precum şi a
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de

Ecologie / Mediu

Ecologie / Mediu
Ecologie / Mediu
Ecologie / Mediu
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40

nr. 357 din 20
aprilie 2006

ORDIN nr. 415

urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind
administrarea pădurilor din România
privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 86/2006
pentru aprobarea derulării programelor şi
subprogramelor de sănătate finanţate din
bugetul de stat în anul 2006

Sanatate

5/5

