Viitoarele regulamente ale UE
Manual de utilizare a funcției de căutare avansată pe site-ul EUR-Lex
Pentru început
Accesați site-ul EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro. În meniul orizontal,
selectați „Prima pagină”. Veți vedea fereastra de căutare în mijlocul paginii. Faceți clic pe butonul
„Căutare avansată”, ca în imaginea de mai jos. Se va deschide pagina de căutare avansată. Funcția de
căutare avansată este accesibilă pe toate paginile, în colțul din dreapta sus.

De asemenea, puteți accesa direct pagina de căutare avansată: http://eur-lex.europa.eu/advancedsearch-form.html?locale=ro
Atunci când sunteți pe pagina de căutare avansată, urmați etapele de mai jos:
1. În prima secțiune („Colecția”), selectați „Legislație”. Veți observa că ori de câte ori efectuați o
selecție, se schimbă aspectul paginii de căutare avansată și apar noi criterii.
2. În prima căsuță din secțiunea „Căutare text” puteți scrie cuvintele/textul care doriți să figureze
în regulamentele afișate:

Dacă doriți să căutați un act legislativ care conține un anumit termen sau o anumită expresie
(=corespondență exactă), trebuie să puneți cuvintele respective între ghilimele:
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Dacă nu folosiți ghilimele, motorul de căutare ia în considerare reguli gramaticale specifice
diferitelor limbi ale UE și poate extinde căutarea la alte forme gramaticale/cuvinte derivate din
cele introduse în căsuța de căutare.
Dacă doriți să căutați documente care conțin cuvântul fructe alături de expresia „măsuri de sprijin
excepționale”/„preț de intrare”, scrieți doar „preț de intrare” fructe în căsuța „Adaugă rezultatele
care conțin”:

Dacă doriți să eliminați din lista de rezultate documentele care conțin anumiți termeni, scrieți-i în
căsuța „Elimină rezultatele care conțin”.
Dacă doriți să adăugați o condiție suplimentară la căutarea dumneavoastră (de exemplu, să
eliminați documentele care conțin cuvântul portocale sau mere), trebuie să-l scrieți în căsuța
„condiții OR”:
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În partea dreaptă din dreptul fiecărui câmp pentru text puteți bifa căsuțele corespunzătoare pentru
a indica dacă doriți ca rezultatele căutării să includă documentele conținând cuvintele sau textul
respectiv numai în titlu, numai în text sau și în titlu și în text. Dacă doriți, puteți introduce doar
părți din cuvinte, înlocuind caracterele lipsă cu simboluri specifice: * pentru mai multe caractere
și ? pentru un singur caracter.
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Dacă decideți să utilizați această opțiune de căutare, este important ca aceste cuvinte să fie scrise
corect. De asemenea, vă rugăm să rețineți că nu veți obține rezultate care includ sinonime ale
acestor cuvinte.
3. La rubrica „Referință document” puteți scrie anul și/sau numărul documentului, în cazul în care
căutați reglementări specifice (nu este obligatoriu, puteți lăsa necompletate aceste două
câmpuri). La rubrica „Tip”, selectați „Toate regulamentele” sau un tip de regulament
(Regulament, Regulament de punere în aplicare, Regulament delegat)
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4. La rubrica „Autorul documentului”, puteți selecta „Tot” sau instituțiile relevante responsabile
cu adoptarea regulamentului pe care îl căutați.
5. De asemenea, puteți utiliza opțiunea „Căutare după numărul Celex”. Numărul CELEX este
identificatorul unic al documentelor de pe site-ul EUR-Lex.
6. În secțiunea „Căutare după dată” trebuie să indicați „data intrării în vigoare” (în meniul
derulant).
Apoi puteți selecta perioada pentru care doriți să fie efectuată căutarea.
(a) În căsuța „Data exactă” puteți scrie o dată specifică sau o puteți selecta din calendar,
respectând formatul
zz/ll/aaaa: pe lista rezultatelor vor figura toate actele având această dată de intrare în
vigoare (ex. legislația sau anumite părți din aceasta care intră în vigoare la 01/01/2015)
ll/aaaa: pe lista rezultatelor vor figura toate actele având această lună și acest an de
intrare în vigoare (ex. legislația sau anumite părți din aceasta care intră în vigoare în
ianuarie 2015)
aaaa: pe lista rezultatelor vor figura toate actele având acest an de intrare în vigoare (ex.
legislația sau anumite părți din aceasta care intră în vigoare în 2015)
(b) În căsuța „Intervalul de timp” puteți scrie perioada care doriți să facă obiectul căutării sau
o puteți selecta din calendar. Asigurați-vă că ați făcut clic pe butonul „Intervalul de timp”.
Format acceptat:
zz/ll/aaaa – zz/ll/aaaa: pe lista rezultatelor vor figura toate actele având această dată de
intrare în vigoare (ex. legislația sau anumite părți din aceasta care intră în vigoare în
perioada 1/1/2015 – 4/1/2015)
ll/aaaa – ll/aaaa: pe lista rezultatelor vor figura toate actele având această dată de intrare
în vigoare (ex. legislația sau anumite părți din aceasta care intră în vigoare în perioada
ianuarie 2015 – martie 2015)
aaaa – aaaa: pe lista rezultatelor vor figura toate actele având această dată de intrare în
vigoare (ex. legislația sau anumite părți din aceasta care intră în vigoare în perioada 2015
– 2017)

7. Nu este obligatoriu să completați secțiunile „Publicat în Jurnalul Oficial” și „Temei juridic”.
8. Secțiunea „Tematică” vă permite să restrângeți căutarea selectând un termen din „Tezaurul
EuroVoc”1, dintr-o „Materie”2 și/sau dintr-un „Repertoriu”3 (în meniurile derulante, cu ajutorul
1 Eurovoc este un tezaur multilingv. Documentele pot fi clasificate în funcție de mai multe criterii.
2 Indică tematica documentului.
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semnului plus). De asemenea, puteți introduce unul sau mai multe cuvinte-cheie - în oricare din
limbile UE - în căsuța „Tezaurul EuroVoc”.
9. Ultima secțiune („Documente legate de o procedură legislativă”) poate fi lăsată necompletată.
În general, este suficient să indicați tipul documentului în secțiunea „Referință document” și să
completați secțiunea „Căutare după dată”, ca în imaginea de mai jos.

3 Scopul codului de repertoriu este de a clasifica documentele în Repertoriul legislației comunitare în vigoare
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10. Faceți clic pe butonul „Caută” în partea de jos a paginii. Dacă ați completat numai secțiunile
„Referință document” și „Căutare după dată”, în rezultatele căutării vor figura toate
regulamentele care intră în vigoare în perioada indicată. Criteriile dumneavoastră de căutare sunt
enumerate în partea de sus a paginii.
Dacă doriți să rafinați rezultatele căutării, puteți utiliza opțiunile afișate în partea stângă a paginii.
De asemenea, puteți sorta toate rezultatele după titlul documentului, pertinență, identificatorul
documentului, data documentului, tipul de document, autor sau sectorul CELEX, utilizând meniul
derulant indicat în imaginea de mai jos.
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11. Dacă doriți ca lista cu rezultatele căutării să includă alte date sau metadate pe lângă cele setate
automat, trebuie să faceți clic pe „Modifică metadatele afișate”.
Pentru ca metadatele dvs. personalizate să fie reținute de site-ul EUR-Lex, în calitate de utilizator
înregistrat, vă puteți crea un profil personalizat (faceți clic pe „Preferințe” în partea dreaptă a
ecranului și apoi pe „Preferințe căutare”).

Faceți clic pe „Selecție avansată”, bifați căsuța „Data intrării în vigoare”, apoi faceți clic pe
„Aplică”.

Noua listă cu regulamente va conține, pe lângă metadatele anterioare, informații privind data de la
care actul respectiv produce efecte. De fapt, pentru anumite regulamente se vor afișa mai multe date
de la care actul respectiv produce efecte. Este important să se facă o distincție între data intrării în
vigoare și data punerii în aplicare, care nu coincid în mod necesar. Data intrării în vigoare indică
începutul aplicabilității generale a unui regulament. Anumite dispoziții sau toate dispozițiile ar
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putea deveni aplicabile la o dată ulterioară, care este data punerii în aplicare (a se vedea
exemplul).

Pentru informații mai precise cu privire la dispozițiile specifice care intră în vigoare, faceți clic pe
titlul regulamentului sau pe pictograma „Acces direct la text”. Veți putea vizualiza și citi astfel textul
integral al regulamentului.
Exemplu:

Regulamentul Comisiei privind cerințele de proiectare ecologică pentru uscătoarele de rufe de uz
casnic cu tambur a fost adoptat la 3 octombrie 2012, prin urmare data documentului este 3/10/2012.
Regulamentul a intrat în vigoare după 20 de zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene – a fost publicat la data de 12 octombrie 2012, deci data intrării sale în vigoare este
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1/11/2012. Pentru a permite părților afectate să respecte noile cerințe, acestea se aplică doar începând
cu 1/11/2013, la un an după intrarea în vigoare a regulamentului. De la această dată, unele cerințe se
aplică efectiv. Alte cerințe se aplică doar începând cu 1/11/2014. În plus, unele cerințe devin mai
stricte începând de la 1/11/2015. Dacă accesați textul regulamentului, articolul 8 se citește după cum
urmează:
„Articolul 8
Intrarea în vigoare și aplicarea
1. Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
2. Se aplică de la 1 noiembrie 2013.
Cu toate acestea:
(a) cerințele generice de proiectare ecologică stabilite în anexa I punctele 1.1 și 1.2 se aplică de la 1
noiembrie 2014;
(b) cerințele specifice de proiectare ecologică stabilite în anexa I punctul 2.2 se aplică de la 1
noiembrie 2015.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, la 3 octombrie 2012.”
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