BREVIAR LEGISLATIV
Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 02 decembrie – 04 decembrie 2015 în Monitorul
Oficial nr. 897/02.12.2015 – Monitorul Oficial nr. 903/04.12.2015.
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Legi - 4
Legea 304/2015
M.Of. 902 din 04-dec-2015

privind emisiunile de obligatiuni ipotecare

Legea 302/2015
M.Of. 898 din 03-dec-2015

pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul

Legea 303/2015
M.Of. 898 din 03-dec-2015

pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
si a art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al
art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Legea 299/2015
M.Of. 898 din 03-dec-2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din
institutiile publice
Recursuri in interesul legii – 1 admis

Decizia 20/2015
M.Of. 898 din 03-dec-2015

[A] privind examinarea recursului in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii
de Apel Suceava referitor la interpretarea si aplicarea art. 287^16 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la
calificarea caii de atac in litigiile avand ca obiect acordarea despagubirilor pentru repararea
prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si in cele privind executarea,
nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de
achizitie publica
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 28 (selectie)
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Ordinul 158/2015

privind modificarea si completarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor
in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 12/2015
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Ordinul 1060/2015

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice si
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de experti pentru afectiuni
hepatice

Ordinul 1120/2015

pentru modificarea si completarea Ordinului 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
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Ordinul 845/2015

privind aprobarea reglementarii tehnice ''Normativ pentru proiectarea, executarea si
exploatarea instalatiilor de incalzire centrala (revizuire si comasare normativele I 13-2002 si I
13/1-2002)'', indicativ I 13-2015
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Ordinul 5694/2015

privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si calificarile
profesionale din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat evaluate in perioada 18
mai-24 iulie 2015, incepand cu anul scolar 2015-2016

Ordinul 5557/2015

pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului
didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 2016
Ministerul Justitiei

Ordinul 3988/C/2015

pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie,
aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.643/C/2015
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Ministerul Sanatatii
Ordinul 1494/2015

pentru modificarea si completarea Ordinului 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
Ministerul Transporturilor

Ordinul 1214/2015

pentru aprobarea normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a personalului de
specialitate din domeniul transporturilor rutiere

Ordinul 1225/2015

privind respectarea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat de pavilion conform
prevederilor Conventiei privind munca in domeniul maritim (MLC 2006)
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Ordinul 182/2015

privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului
administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a
Spalarii Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a
activitatii de schimb valutar
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