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Legi - 13
pentru aprobarea platii contributiilor Ministerului Justitiei si Ministerului Public la organisme
internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994
privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care
Romania este parte
privind exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea
Colegiului Dieteticienilor din Romania
pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor
pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele
drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi
privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice
pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii
arhitectural-ambientale a cladirilor
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 20132018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri
colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui
imprumut Societatii ''Complexul Energetic Hunedoara'' - S.A. din venituri rezultate din privatizare
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea si
completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru
modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii
defavorizate
privind redresarea si rezolutia asiguratorilor
Ordonante de urgenta ale Guvernului - 6
privind unele masuri in domeniul invatamantului

pentru stabilirea unor masuri aplicabile in cazul aparitiei la frontiera de stat a Romaniei a unui
aflux masiv de imigranti
pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare
si pentru modificarea si completarea unor acte normative
privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole
comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene,
precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015
privind Codul de procedura fiscala
Decizii ale Curtii Constitutionale – 1 admisa
[A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 344 alin. (2) si (3), art. 345
alin. (3), art. 346 alin. (2) si art. 347 alin. (1) din Codul de procedura penala
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Decizia 15/2015
M.Of. 816 din 03-noi-2015

Recursuri in interesul legii – 1 admis
[A] privind recursul in interesul legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe
langa Inalta Curte de Casatie si Justitie vizand interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art.
348 din Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), in ipoteza exercitarii
activitatilor specifice profesiei de avocat de catre persoane care nu fac parte din formele de
organizare profesionala recunoscute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea
profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 81 (selectie)

Ordinul 230/2015

Hotarirea 11/2015
Hotarirea 9/2015

Ordinul 157/2015
Ordinul 156/2015

Hotarirea 9/2015
Hotarirea 8/2015
Ordinul 1023/2015

Ordinul 1014/2015

Hotarirea 1132/2015

Hotarirea 915/2015

Ordinul 818/2015

Ordinul 825/2015

Agentia Nationala Antidoping
pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseste ofiterul de control doping in timpul
desfasurarii controlului doping, prevazute de Hotararea Guvernului nr. 244/2015 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping
Autoritatea Electorala Permanenta
privind aprobarea Metodologiei de admitere in Corpul expertilor electorali
pentru aprobarea Normelor metodologice privind functionarea Sistemului informatic de
monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia si desemnarea operatorilor
de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investitiilor in proiecte de interes comun in
infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora
privind aprobarea valorilor preturilor de referinta pentru energia termica livrata in SACET din
centrale cu unitati de cogenerare care nu beneficiaza de scheme de sprijin pentru promovarea
cogenerarii de inalta eficienta
Camera Consultantilor Fiscali
privind eliminarea din Programul anual de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali a
sistemului de invatamant e-learning
privind stabilirea cazurilor de incompatibilitate in efectuarea activitatii de consultanta fiscala
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea
protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune
internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare
medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de
prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea
Guvernului nr. 720/2008
pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul,
a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda
bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
Consiliul Superior al Magistraturii
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
326/2005
Guvernul
privind stabilirea criteriilor pentru oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor
determinate de incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea
vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante,
respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea
instalatiilor sanitare aferente cladirilor. (Revizuire si comasare normativele I9-1994 si I9/1-1996)'',
indicativ I9-2015
pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie
la cladirile noi si existente'', indicativ Gex 13-2015
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Ordinul 1417/2015

Ordinul 3062/2015

Ordinul 1355/2015

Ordinul 1377/2015

Ministerul Finantelor Publice
pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a
imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru
modificarea si completarea unor acte normative, documentele in baza carora se acorda
imprumutul si cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor
locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice locale
Ministerul Fondurilor Europene
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru
aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumita ''Schema transparenta de ajutor
de minimis sub forma de imprumuturi cu subventie partiala de dobanda'', aferenta domeniului
major de interventie 1.2 ''Accesul IMM la finantare'' - initiativa JEREMIE in Romania, axa prioritara
1 ''Un sistem de productie inovativ si ecoeficient'', din cadrul Programului operational sectorial
''Cresterea competitivitatii economice''
Ministerul Sanatatii
privind aprobarea termenilor de referinta pentru atribuirea contractelor de finantare pentru
realizarea proiectelor cuprinse in Planul sectorial al Ministerului Sanatatii pentru finantarea
activitatilor de cercetare stiintifica in domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017, aprobat prin
Ordinul ministrului sanatatii nr. 813/2015
pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 608/2013 pentru aprobarea
Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru importul si/sau exportul de sange uman
si/sau componente sanguine umane din ori in alte tari
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