Actualizare din data 26 noiembrie 2021 (2148z5a)
ACTE OFICIALE
1. DECRET nr. 1.131 din 25 noiembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror
EMITENT:
Preşedintele
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 25.11.2021

României

2. DECRET nr. 1.133 din 25 noiembrie 2021
pentru numirea în funcţie a unui consilier prezidenţial
EMITENT:
Preşedintele
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 25.11.2021

României

3. HOTĂRÂRE nr. 79 din 25 noiembrie 2021
privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor
EMITENT:
Camera
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 25.11.2021

Deputaţilor

4. HOTĂRÂRE nr. 80 din 25 noiembrie 2021
privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
EMITENT:
Camera
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 25.11.2021

Deputaţilor

5. LEGE nr. 276 din 25 noiembrie 2021
privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a Holocaustului
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 25.11.2021

P a r l a m e n t u l

6. DECRET nr. 1.130 din 25 noiembrie 2021
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a Holocaustului
EMITENT:
Preşedintele
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 25.11.2021

României

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 noiembrie 2021
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 25.11.2021

G u v e r n u l

8. ORDIN nr. 324 din 24 noiembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind
nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi
comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale
EMITENT:
Ministerul
Agriculturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 25.11.2021

şi

Dezvoltării

Rurale

9. HOTĂRÂRE nr. 133 din 23 noiembrie 2021
pentru alegerea preşedintelui Senatului
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 25.11.2021
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S e n a t u l

10. ORDIN nr. 1.120 din 23 noiembrie 2021
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.004/2021 privind aprobarea
modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii
profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia
epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT:
Ministerul
Muncii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 25.11.2021

şi

Protecţiei

Sociale

11. ORDIN nr. 1.454 din 23 noiembrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în
Energie - S.A.
EMITENT:
Ministerul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 25.11.2021

Finantelor

12. ORDIN nr. 673 din 22 noiembrie 2021
pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea programelor de formare continuă
EMITENT:
Autoritatea
pentru
Supravegherea
Publică
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 25.11.2021

a

Activității

de

Audit

Statutar

Audit

Statutar

13. ORDIN nr. 674 din 22 noiembrie 2021
pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea examenului de competenţă profesională
EMITENT:
Autoritatea
pentru
Supravegherea
Publică
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 25.11.2021

a

Activității

de

14. CIRCULARĂ nr. 28 din 19 noiembrie 2021
privind punerea în circulaţie a unei bancnote cu valoarea nominală de 20 lei şi lansarea în circuitul numismatic a unei
replici pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 lei emisă de Banca Naţională a României în anul 1881
EMITENT:
Banca
Nationala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 25.11.2021

a

Romaniei

15. HOTĂRÂRE nr. 1.222 din 17 noiembrie 2021
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 406/2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de
utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului,
aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021
E M I T E N T :
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 25.11.2021

G u v e r n u l

16. ORDIN nr. 1.293 din 17 noiembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea
portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 20212027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020
EMITENT:
Ministerul
Investitiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 25.11.2021

si

Proiectelor

Europene

17. ORDIN nr. 116 din 17 noiembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile membrilor Comitetului de
reglementare şi ale personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014
EMITENT:
Autoritatea
Naţională
de
Reglementare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 25.11.2021
18. ORDIN nr. 1.039 din 2 noiembrie 2021
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în

Domeniul

Energiei

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în
Energie - S.A.
EMITENT:
Ministerul
Muncii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 25.11.2021

şi

Protecţiei

Sociale

19. ORDIN nr. 1.165 din 29 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în
Energie - S.A.
EMITENT:
Ministerul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 25.11.2021

Energiei

20. DECIZIA nr. 591 din 30 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală
EMITENT:
Curtea
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 25.11.2021

Constituţională

21. DECIZIA nr. 489 din 13 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală
EMITENT:
Curtea
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 25.11.2021

Constituţională

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ
1.
Orientarea
(UE)
2021/2041
a
Băncii
Centrale
Europene
din
11
noiembrie
2021
Orientarea (UE) 2021/2041 a Băncii Centrale Europene din 11 noiembrie 2021 de modificare a Orientării (UE) 2016
/2249 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor
Centrale (BCE/2021/51)
2.
Decizia
(UE)
2021/2040
a
Băncii
Centrale
Europene
din
11
noiembrie
2021
Decizia (UE) 2021/2040 a Băncii Centrale Europene din 11 noiembrie 2021 de modificare a Deciziei (UE) 2016/2247
privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2021/52)
3.
Decizia
nr.
2/2021
a
Comitetului
mixt
UE-Moldova
Decizia nr. 2/2021 a Comitetului mixt UE-Moldova instituit prin Acordul privind spațiul aerian comun între Uniunea
Europeană și statele sale membre și Republica Moldova din 2 iunie 2021 de înlocuire a anexei III la Acordul privind
spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova [2021/2042]
4.
Nonopoziție
la
o
concentrare
notificată
Cazul
10468
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul 10468 – NREP / NOVO HOLDINGS / INDUSTRIENS
PENSIONSFORSIKRING / JV) (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
Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat și al ratelor
de referință/scont aplicabile de la 1 decembrie 2021 [Publicată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE)
nr. 794/2004 (JO L 140, 30.4.2004, p. 1.) al Comisiei]
6.
Publicarea
unei
cereri
de
înregistrare
a
unei
denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul
(UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor
agricole și alimentare
7.
Rata
de
schimb
a
monedei
euro
22
noiembrie
2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.)
22 noiembrie 2021
8. Anunț de post vacant — Membru al unei camere de recurs
Anunț de post vacant — Membru al unei camere de recurs (EXT/21/109/AD 11/BOA)

Pagina 3 din 6

(EXT/21/109/AD

11/BOA)

9.
Nonopoziție
la
o
concentrare
notificată
Cazul
M.10501
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10501 – BOUYGUES / DESTIA) (Text cu relevanță pentru SEE)
10.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
Cazul
M.10517
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10517 – PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS) Caz care poate
face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)
11.
Nonopoziție
la
o
concentrare
notificată
Cazul
M.10393
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10393 – BROOKFIELD / MODULAIRE) (Text cu relevanță pentru
SEE)
12.
Nonopoziție
la
o
concentrare
notificată
Cazul
M.10430
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10430 – TOWERBROOK / BRUNEAU GROUP) (Text cu relevanță
pentru SEE)
13.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
Cazul
M.10465
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10465 – Adecco/AKKA) Caz care poate face obiectul procedurii
simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)
14.
Nonopoziție
la
o
concentrare
notificată
Cazul
M.10424
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10424 – FORESTAL ARAUCO / OTPPB / AGRICOLA NEUFUN JV)
(Text cu relevanță pentru SEE)
15.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
Cazul
M.10527
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10527 – INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV) Caz
care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)
16.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
Cazul
M.10489
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10489 – BAXTER/HILL-ROM) Caz care poate face obiectul
procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)
17.
Notificare
prealabilă
a
unei
concentrări
Cazul
M.10550
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10550 – PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP /
WESTERN OIL) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)
18.
Rata
de
schimb
a
monedei
euro
19
noiembrie
2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.)
19 noiembrie 2021
19.
Proces-verbal
al
Proces-verbal al ședinței din 5 octombrie 2020

ședinței

din

5

octombrie

2020

20.
Decizia
Parlamentului
European
de
a
nu
formula
obiecții
Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 27 ianuarie 2021
de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/884 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentul delegat
(UE) 2017/891 în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 în
ceea ce privește sectorul vitivinicol, în legătură cu pandemia de COVID-19 și de modificare a Regulamentului
delegat (UE) 2016/1149 (C(2021)00371 – 2021/2530(DEA))
21. P9_TA(2021)0048 Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară
P9_TA(2021)0048 Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară ***I Rezoluția
legislativă a Parlamentului European din 11 februarie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului în ceea ce privește
reducerea temporară a obligațiilor de utilizare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii ca urmare a crizei provocate
de pandemia de COVID-19 (COM(2020)0818 – C9-0420/2020 – 2020/0358(COD)) P9_TC1-COD(2020)0358 Poziția
Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 februarie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE)
2020/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului în
ceea ce privește reducerea temporară a obligațiilor de utilizare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii ca urmare a
crizei provocate de pandemia de COVID-19
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22. P9_TA(2021)0049 Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)
P9_TA(2021)0049 Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II) ***I Rezoluția
legislativă a Parlamentului European din 11 februarie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul persistenței crizei provocate
de pandemia de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații,
amânarea anumitor controale periodice și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul
transporturilor și prelungirea anumitor perioade menționate în Regulamentul (UE) 2020/698 (COM(2021)0025 – C90004/2021 – 2021/0012(COD)) P9_TC1-COD(2021)0012 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură
la 11 februarie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/… al Parlamentului European și al Consiliului de
stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul persistenței crizei provocate de pandemia de COVID-19,
privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, amânarea anumitor controale
periodice și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor și prelungirea anumitor
perioade menționate în Regulamentul (UE) 2020/698

23.
P9_TA(2021)0047
Prospectul
UE
pentru
redresare
și
ajustările
specifice
P9_TA(2021)0047 Prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul
susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19 ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11
februarie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru
intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206
/2020 – 2020/0155(COD)) P9_TC1-COD(2020)0155 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11
februarie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/… al Parlamentului European și al Consiliului de
modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările
specifice pentru intermediarii financiari și a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește utilizarea formatului de
raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susținerii redresării în urma crizei provocate
de COVID-19
24.
Decizia
Parlamentului
European
de
a
nu
formula
obiecții
Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 decembrie 2020
de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentele delegate (UE) 2015/2205, (UE)
2016/592 și (UE) 2016/1178 în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru
anumite tipuri de contracte (C(2020)9148 – 2020/2943(DEA))
25.
Decizia
Parlamentului
European
de
a
nu
formula
obiecții
Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 decembrie 2020
de modificare a standardelor tehnice prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2016/2251 în ceea ce privește
momentul în care vor începe să se aplice anumite proceduri de gestionare a riscurilor în scopul schimbului de
garanții (C(2020)9147 – 2020/2942(DEA))
26.
P9_TA(2021)0038
Instituirea
Mecanismului
de
redresare
și
reziliență
P9_TA(2021)0038 Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului
European din 10 februarie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
P9_TC1-COD(2020)0104 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 februarie 2021 în vederea
adoptării Regulamentului (UE) 2021/… al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de
redresare și reziliență
27.
P9_TA(2021)0046
Piețele
instrumentelor
financiare
P9_TA(2021)0046 Piețele instrumentelor financiare ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11
februarie 2021 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor
pentru a contribui la redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19 (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 –
2020/0152(COD)) P9_TC1-COD(2020)0152 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11
februarie 2021 în vederea adoptării Directivei (UE) 2021/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele
pozițiilor, precum și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/878 în ceea ce privește aplicarea acestora în cazul
firmelor de investiții, pentru a contribui la redresarea în urma crizei provocate de COVID-19
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28.
Rezoluția
Parlamentului
European
din
10
februarie
2021
Rezoluția Parlamentului European din 10 februarie 2021 referitoare la Raportul anual al Băncii Centrale Europene
pentru 2020 (2020/2123(INI))
29.
Rezoluția
Parlamentului
European
din
10
februarie
2021
Rezoluția Parlamentului European din 10 februarie 2021 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE
privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia (2020/2029(INI))
30.
Decizia
Parlamentului
European
de
a
nu
formula
obiecții
Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții față de Regulamentul delegat al Comisiei din 4 decembrie
2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/427 în ceea ce privește data aplicării modificărilor anumitor
norme de producție detaliate pentru produsele ecologice din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 al
Parlamentului European și al Consiliului (C(2020)08462 – 2020/2902(DEA))
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