BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 14 septembrie – 18 septembrie 2015 în
Monitorul Oficial nr. 692/14.09.2015 – Monitorul Oficial nr. 704/18.09.2015.

Acte normative
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Legi

0

Decizii ale Curtii Constitutionale
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Decrete prezidentiale

3

Ordonante ale Guvernului

0

Ordonante de urgenta ale Guvernului

2

Hotarari CEDO

1

Hotarari prealabile/Recursuri in interesul legii

0

Ordine, Hotarari si alte acte normative

60

1

Curtea Europeana A Drepturilor Omului - 1
Hotarire din 2015
M.Of. 697 din 15-sep2015

in Cauza Capitan si altii impotriva Romaniei
Ordonante de urgenta ale Guvernului - 2

Ordonanta urgenta
36/2015
M.Of. 693 din 14-sep2015
Ordonanta urgenta
37/2015
M.Of. 697 din 15-sep2015

Ordinul 139/2015

Hotarirea 742/2015

Hotarirea 737/2015

Ordinul 4649/2015

Ordinul 1115/2015

Ordinul 2877/C/2015

privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru
modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri

pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991

HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 60 (selectie)
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investitiilor in proiecte de
interes comun privind infrastructura pentru transportul energiei electrice, inclusiv
a riscurilor aferente acestora
Guvernul
privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea
proiectelor PHARE pentru care Ministerul Fondurilor Europene are rolul de
autoritate de implementare
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritatilor si
institutiilor publice din administratia publica centrala pentru anul 2015
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii in Horticultura Stefanesti Arges in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare
Ministerul Finantelor Publice
pentru modificarea Normelor metodologice privind deschiderea si
repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul
Fondului pentru mediu si bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului
delegat pentru buget nr. 501/2013
Ministerul Justitiei
privind actualizarea numarului posturilor de notar public destinate judecatorilor
de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si a posturilor de notar public destinate
persoanelor care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica si care

2

vor promova concursul de dobandire a calitatii de notar public in anul 2015

Ordinul 1001/2015

Ministerul Transporturilor
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a
activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011
privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si
infrastructurii nr. 980/2011
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