BREVIAR LEGISLATIV
Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 07 decembrie – 11 decembrie 2015 în Monitorul
Oficial nr. 904/07.12.2015 – Monitorul Oficial nr. 923/11.12.2015.
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Legi - 8
privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare
privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii, precum si pentru
modificarea si completarea unor acte normative in domeniul financiar
pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
modificat prin cele trei protocoale aditionale, precum si pentru ratificarea celui de-al cincilea
Protocol aditional, semnat la Bucuresti la 23 septembrie 2015 si la Chisinau la 24 septembrie
2015, dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul
Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta
tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de
euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, astfel cum
a fost modificat prin cele patru protocoale aditionale
privind stabilirea cerintelor de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste substantele
radioactive din apa potabila
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte
normative si alte masuri fiscal-bugetare
Ordonante de urgenta ale Guvernului - 2
pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind
operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine
publica si siguranta nationala
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor
termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare
Decizii ale Curţii Constituţionale – 2 admise
[A] referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind completarea unor
prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si a unor prevederi ale
Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului
[A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr.
360/2002 privind Statutul politistului
Hotarari prealabile/Recursuri in interesul legii – 1 admisa
[A] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de
drept: daca ordonanta procurorului ierarhic superior, prin care in baza art. 335 alin. (1) din
Codul de procedura penala este admisa plangerea persoanei vatamate si se dispune infirmarea
ordonantei procurorului si redeschiderea urmaririi penale, este supusa confirmarii judecatorului
de camera preliminara potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedura penala
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 90 (selectie)
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
pentru aprobarea modelului si continutului formularului (014) ''Notificare privind modificarea
anului fiscal''
pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru
debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
Agentia Nationala pt Resurse Minerale
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 10 alin. (1) din Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale pentru Resurse Minerale nr. 245/2015 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru
concesionarea de activitati de explorare prin concursul public de oferta - Runda nr. 91/2015
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de transport si de sistem al
gazelor naturale
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Ordinul 162/2015
Ordinul 163/2015

Hotarirea 952/2015

Hotarirea 957/2015

Ordinul 5860/2015

Ordinul 5873/2015

Ordinul 2634/2015
Ordinul 1499/2015

Decizia 165/2015

privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie si de sistem al
gazelor naturale
pentru aprobarea Conditiilor generale asociate licentei pentru administrarea pietelor
centralizate de energie electrica
Guvernul
privind suplimentarea bugetului Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului din Fondul
de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2015, in
vederea platii despagubirilor acordate de catre Curtea de Arbitraj internationala a Centrului
International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la investitii
privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de
Afaceri
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului nr. 5.644/2012 privind unele masuri de organizare si functionare a Consiliului National
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
pentru abrogarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar,
nr. 4.393/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii
Ministerul Finantelor Publice
privind documentele financiar-contabile
Ministerul Sanatatii
privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.286/2015 privind desemnarea
presedintelui si a componentei Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial pentru
coordonarea politicilor si actiunilor aferente produselor din tutun si produselor conexe
Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneratiilor (procentuale si minime)
prevazute in Protocolul avand drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a
operelor muzicale de catre organismele de radiodifuziune, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, prin Decizia directorului general adjunct al
Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 432/2006
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