BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 03 august – 07 august 2015 în
Monitorul Oficial nr. 578/03.08.2015 – Monitorul Oficial nr. 599/07.08.2015.

Acte normative

115

Legi

0

Decizii ale Curtii Constitutionale

28

Decrete prezidentiale

0

Ordonante ale Guvernului

0

Ordonante de urgenta ale Guvernului

0

Hotarari CEDO

0

Hotarari prealabile

3 (1 admisa)

Ordine, Hotarari si alte acte normative

84

1

Decizia 19/2015
M.Of. 590 din 05-aug-2015

Ordinul 1959/2015

Ordinul 1966/2015

Ordinul 140/2015

Ordinul 1965/2015

Ordinul 121/2015

Hotarari prealabile – 1 (admisa)
[A] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a
problemei de drept: ''daca fapta medicului, care are calitatea de functionar public, de a primi
plati suplimentare sau donatii de la pacienti, in conditiile art. 34 alin. 2 din Legea drepturilor
pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege,
avand ca urmare incidenta dispozitiilor art. 21 alin. 1 teza I din C. pen.''
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 84 (selectie)
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in
activitatea de supraveghere si control in domeniul produselor accizabile a Directiei generale
a vamilor si structurilor vamale subordonate
pentru aprobarea modelului si continutului formularului (088) ''Declaratie pe propria
raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice
care implica operatiuni din sfera TVA''
Agentia Nationala pt Resurse Minerale
privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrica in caz de
inregistrare eronata si in sistem pausal si pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de
furnizare la clientii finali, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 64/2014

Hotarirea 614/2015

Guvernul
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta

Hotarirea 583/2015

pentru aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 20152020 (PNCDI III)

Hotarirea 595/2015

Hotarirea 606/2015

privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim
de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2015-2016, precum si domeniile de studii
universitare de doctorat din cadrul institutiilor de invatamant superior
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si
functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER, precum si pentru modificarea anexei nr. 2
la Hotararea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului
Transporturilor
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Hotarirea 577/2015

privind aprobarea continutului si formatului actelor de studii care vor fi eliberate
absolventilor si personalului didactic din sistemul national de invatamant preuniversitar

Ordinul 90/2015

Ministerul Afacerilor Interne
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013
privind functionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

Ordinul 82/2015

Ordinul 4624/2015

Ordinul 4487/2015

Ordinul 995/2015

Ordinul 962/2015

Ordinul 1953/C/2015

Ordinul 966/2015

Ordinul 965/2015
Ordinul 813/2015

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative
nr. 597/2008 privind stabilirea continutului-cadru, intocmirea si avizarea documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi si/sau lucrarilor de interventii la
constructii existente, cuprinse in programele Ministerului Afacerilor Interne
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor care
ofera activitate extrascolara, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului
si sportului nr. 5.567/2011
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.559/2013
privind regimul manualelor scolare in invatamantul preuniversitar
Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr.
675/2011 privind aprobarea lansarii Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii in
cadrul operatiunii 4.1.a) ''Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru
intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii
eficientei energetice'' din axa prioritara 4 ''Cresterea eficientei energetice si a securitatii
furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice'' a Programului operational sectorial
''Cresterea competitivitatii economice'' (POS CCE)
privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis
prevazuta in cadrul Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii
Ministerul Justitiei
pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informatiilor secrete de stat si secrete de serviciu
emise de Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate
Ministerul Sanatatii
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 447/2015 privind
aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru
monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI adulti/copii si terapie
intensiva nou-nascuti
pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 867/2015 privind aprobarea modului
de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul
endovascular al pacientilor critici cu leziuni vasculare periferice acute
privind aprobarea Planului sectorial al Ministerului Sanatatii pentru finantarea activitatilor de
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cercetare stiintifica in domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017

Decizia 80/2015

Decizia 77/2015

Hotarare Arbitrala 2/2015

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Centrul Roman pentru Administrarea
Drepturilor Artistilor Interpreti - CREDIDAM drept colector al remuneratiilor datorate
artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert ori a
reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune
pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale nr. 2 din 16
iulie 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiei compensatorii pentru
copia privata, a remuneratiei cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru
retransmiterea prin cablu si pentru dreptul de comunicare publica (ambiental/lucrativ) intre
organismele de gestiune colectiva ARAIEX, CREDIDAM si UNART si a comisionului datorat
colectorului pentru domeniile: copie privata, comunicare publica - ambiental/lucrativ si
retransmitere prin cablu
privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiei compensatorii pentru copia privata,
a remuneratiei cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru retransmiterea prin cablu
si pentru dreptul de comunicare publica (ambiental/lucrativ) intre organismele de gestiune
colectiva ARAIEX, CREDIDAM si UNART si a comisionului datorat colectorului pentru
domeniile: copie privata, comunicare publica - ambiental/lucrativ si retransmitere prin cablu
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