BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 25 mai – 29 mai 2015 în Monitorul
Oficial nr. 356/25.05.2015 – Monitorul Oficial nr. 379/29.05.2015.

Acte normative

141

Legi

3

Decizii ale Curtii Constitutionale

25 (1 admisa)

Decrete prezidentiale

13

Ordonante ale Guvernului

0

Ordonante de urgenta ale Guvernului

2

Hotarari CEDO

0

Recursuri in interesul legii/Hotarari prealabile

0

Ordine, Hotarari si alte acte normative

98

1

Legea 118/2015
M.Of. 361 din 26-mai-2015
Legea 119/2015
M.Of. 361 din 26-mai-2015

Legi - 3
privind modificarea art. 151 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

Legea 116/2015
M.Of. 357 din 25-mai-2015

pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului
de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

Ordonanta urgenta 14/2015
M.Of. 374 din 28-mai-2015

Ordonante de urgenta ale Guvernului - 2
pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art.
39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

Ordonanta urgenta 13/2015
M.Of. 362 din 26-mai-2015
Decizia 235/2015
M.Of. 364 din 26-mai-2015

Decizia 6/2015

Ordinul 54/2015

Regulamentul 6/2015

Regulamentul 7/2015

Ordinul 3/2015

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice
Curtea Constitutionala - 1
[A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 484 alin. (2) si ale art.
488 din Codul de procedura penala
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 98 (selectie)
Agentia Nationala pt Resurse Minerale
privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrele
Iedera I si Iedera II

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de
sprijin pentru fermieri in Romania
Autoritatea de Supraveghere Financiara
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea,
organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006
privind modificarea partii introductive a alin. (4) al art. 58 din Regulamentul nr. 3/2013
pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din
4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si
registrele centrale de tranzactii, aprobat prin Hotararea Consiliului Autoritatii de
Supraveghere Financiara nr. 28/2013
Banca Nationala a Romaniei
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarii
contabile anuale pentru necesitati de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile
institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2013
Consiliul Superior al Magistraturii
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Hotarirea 473/2015

pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat
prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

Hotarirea 443/2015

pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti,
aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

Hotarirea 475/2015

Hotarirea 476/2015

Hotarirea 477/2015

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si
examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de
admitere in magistratura, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 279/2012
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru
ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie,
aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007

Hotarirea 367/2015

Guvernul
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Hotarirea 359/2015

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii
in munca

Hotarirea 355/2015

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea
Ministerului Transporturilor

Ordinul 49/2015

Ministerul Afacerilor Interne
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Clubului Sportiv DINAMO
Bucuresti

Ordinul 1005/2015

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate si sa aplice sanctiunile prevazute de
Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii,
comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea
soiurilor de plante

Ordinul 352/2015

pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de
sprijin pentru fermieri in Romania

Ordinul 1051/2015

pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole LPIS

Ordinul M.43/2015

Ministerul Apararii Nationale
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.119/2013
privind clasificarea, amenajarea, organizarea si omologarea poligoanelor in Ministerul
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Apararii Nationale

Ordinul M.40/2015

Ordinul 901/2015

Ordinul 819/2015

Ordinul 775/2015

Ordinul 3808/2015

Ordinul 577/2015

Ordinul 1998/2015

Ordinul 1971/2015

Ordinul 1989/2015

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind descrierea, compunerea si portul
pe timp de pace al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apararii Nationale,
aprobat prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.72/2012
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii - I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice
privind aprobarea reglementarii tehnice ''Indrumar privind mentenanta echipamentelor
tehnologice aflate in exploatare, pentru asigurarea calitatii lucrarilor de constructii'', indicativ
NE 003-2015
pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind proiectarea si executia consolidarii
structurilor in cadre din beton armat cu pereti turnati in situ indicativ GP 079-2014
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.491/2014 privind
acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si calificarile profesionale
din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat evaluate in perioada 24 martie-13
iunie 2014, incepand cu anul scolar 2014-2015
Ministerul Finantelor Publice
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.389/2010
pentru aprobarea Procedurii de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum
alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de
perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv
animale, pasari vii sau plante sau bunuri degradabile, in cazul aplicarii masurilor asiguratorii
si/sau executorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala
Ministerul Fondurilor Europene
pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru
cererea de propuneri de proiecte nr. 187 ''Sprijin pentru doctoranzi'', domeniul major de
interventie 1.5 ''Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii'', finantata prin
Programul operational sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' 2007-2013
privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de
proiecte de tip strategic nr. 190 ''Educatia sanselor tale pentru un viitor profesional mai
bun'', axa prioritara 1 ''Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si
dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere'', domeniul major de interventie 1.1 ''Acces la
educatie si formare profesionala initiala de calitate''
pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru
cererea de propuneri de proiecte nr. 189 ''Stagii de practica pentru studenti'', finantata prin
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Programul operational sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' 2007-2013, domeniul major
de interventie 2.1 ''Tranzitia de la scoala la viata activa''

Ordinul 1955/2015

Ordinul 1650/C/2015

Ordinul 819/2015

Ordinul 636/2015

pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului ''Sprijin financiar acordat
pentru investitii in intreprinderi'', aferent axei prioritare 1 ''Un sistem de productie inovativ si
ecoeficient'', domeniul major de interventie 1.1 ''Investitii productive si pregatirea pentru
competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM'', operatiunea 1.1.1 ''Sprijin pentru
consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile''
pentru intreprinderi din cadrul Programului operational sectorial ''Cresterea competitivitatii
economice''
Ministerul Justitiei
pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor,
aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.632/C/2014
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atributiilor de control prevazute la art. 2 din
Hotararea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autoritatii competente pentru
aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20
octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn
si produse din lemn
pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de
sprijin pentru fermieri in Romania
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