BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 27 iulie – 31 iulie 2015 în Monitorul
Oficial nr. 554/27.07.2015 – Monitorul Oficial nr. 577/31.07.2015.

Acte normative

150

Legi

14

Decizii ale Curtii Constitutionale

22 (1 admisa)

Decrete prezidentiale

19

Ordonante ale Guvernului

1

Ordonante de urgenta ale Guvernului

0

Hotarari CEDO

0

Hotarari prealabile

1 (admisa)

Ordine, Hotarari si alte acte normative

93

1

Legea 224/2015
M.Of. 570 din 30-iul-2015

Legi - 14
pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.
241/2006

Legea 226/2015
M.Of. 573 din 30-iul-2015

pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviatia militara a
Romaniei, aprobat prin Legea nr. 35/1990

Legea 222/2015
M.Of. 567 din 29-iul-2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea
Consiliului Economic si Social

Legea 219/2015
M.Of. 561 din 28-iul-2015

privind economia sociala

Legea 221/2015
M.Of. 562 din 28-iul-2015

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea si completarea art.
10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

Legea 225/2015
M.Of. 562 din 28-iul-2015

privind anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de
persoane fizice

Legea 212/2015
M.Of. 554 din 27-iul-2015
Legea 218/2015
M.Of. 554 din 27-iul-2015
Legea 200/2015
M.Of. 555 din 27-iul-2015
Legea 203/2015
M.Of. 555 din 27-iul-2015
Legea 204/2015
M.Of. 555 din 27-iul-2015
Legea 223/2015
M.Of. 556 din 27-iul-2015

privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz
privind protejarea si sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substante nocive
provenite din extractiile de titei din zona Suplacu de Barcau
pentru modificarea art. 47 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
privind planificarea apararii
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cehe privind
mormintele de razboi, semnat la Bucuresti la 6 octombrie 2014
privind pensiile militare de stat

Legea 217/2015
M.Of. 558 din 27-iul-2015

Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist,
rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni
contra pacii si omenirii

Legea 220/2015
M.Of. 558 din 27-iul-2015

pentru modificarea si completarea art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si
alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

Decizia 387/2015
M.Of. 555 din 27-iul-2015

Decizii ale Curtii Constitutionale – 1 (admisa)
[A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Ordonanta 20/2015
M.Of. 576 din 31-iul-2015

Ordonante ale Guvernului – 5
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
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Ordonanta 21/2015
M.Of. 576 din 31-iul-2015
Ordonanta 22/2015
M.Of. 577 din 31-iul-2015

pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015
privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

Ordonanta 19/2015
M.Of. 574 din 30-iul-2015

privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative,
precum si unele masuri de corelare legislativa

Ordonanta 18/2015
M.Of. 563 din 28-iul-2015

privind prorogarea unor termene prevazute la art. XII din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri

Decizia 20/2015
M.Of. 573 din 30-iul-2015

Ordinul 1964/2015

Ordinul 77/2015

Ordinul 119/2015

Ordinul 110/2015

Ordinul 118/2015

Ordinul 101/2015

Ordinul 221/2015

Hotarari prealabile – 1 (admisa)
unui act ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile sau a unui astfel de
act falsificat sau art. 327 alin. (2) din Codul penal imprumuta de la art. 327 alin. (1) din Codul
penal conditiile elementului material, mai putin conditia vizand modalitatea in care se face
prezentarea, astfel incat conditia ca actiunea de prezentare sa fie efectuata prin folosirea
frauduloasa a unui act ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile sau a
unui astfel de act falsificat este inlocuita in art. 327 alin. (2) din Codul penal cu conditia ca
actiunea de prezentare sa fie efectuata prin intrebuintarea identitatii reale a unei persoane''
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 93 (selectie)
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
pentru modificarea si completarea Normei sanitar-veterinare privind conditiile sanitarveterinare de functionare a targurilor de animale vii, aprobata prin Ordinul presedintelui
Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 45/2010
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta a
energiei electrice
privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de
furnizare si pentru titularii licentelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale,
pentru ciclul de inmagazinare 2015-2016
privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei
electrice
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica
produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin
certificate verzi si a celor de achizitie de certificate verzi
Autoritatea Nationala pentru Turism
pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a
structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si

3

brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism
nr. 65/2013

Regulamentul 10/2015

Ordinul 495/2015

Hotarirea 782/2015

Hotarirea 39/2015

Hotarirea 596/2015

Hotarirea 578/2015

Autoritatea de Supraveghere Financiara
privind administrarea fondurilor de investitii alternative
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate
curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 185/2015
Consiliul Superior al Magistraturii
pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al
Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
326/2005
Consiliul de Mediere
privind aprobarea Statutului profesiei de mediator
Guvernul
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea
efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii ''Servicii de extindere si dezvoltare a
sistemului informatic al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura''
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea
schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, precum si a
unor dispozitii din Hotararea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Hotarirea 567/2015

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al
calificarilor

Hotarirea 593/2015

privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile
I-VII

Hotarirea 565/2015

Hotarirea 602/2015

Hotarirea 575/2015

Ordinul 1124/2015

privind aprobarea Strategiei nationale pentru invatamant tertiar 2015-2020
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea
programului ''Termoficare 2006-2015 caldura si confort'' si infiintarea Unitatii de
management al proiectului
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii
universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 20152016
Ministerul Afacerilor Externe
privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman
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Ordinul 73/2015

Ordinul 373/2015

Ordinul 4496/2015
Ordinul 4172/2015

Ordinul 4488/2015

Ordinul 655/2015

Ordinul 695/2015

Ordinul 2399/2015

Ordinul 2140/2015

Ordinul 814/2015
Ordinul 1115/2015

Ministerul Afacerilor Interne
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale logistice
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
pentru stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat, pentru anul 2015, in vederea vanzarii
locuintelor pentru tineri
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
privind structura anului scolar 2015-2016
privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator
privind mentinerea functionarii corespunzatoare a echipamentelor si serviciilor din cadrul
Proiectului ''Internet in scoala ta. Conectarea la internet broadband a unitatilor scolare din
zona rurala si mic urbana'', cod SMIS 39845
Ministerul Finantelor Publice
privind abrogarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007 pentru
aprobarea Procedurii de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania
sau din strainatate, specializate in litigii internationale, de incheiere si derulare a contractului
de asistenta si reprezentare juridica a Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de
Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative
la Investitii, precum si pentru aprobarea Procedurii de selectare a arbitrilor desemnati de
partea romana in procedurile arbitrale in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului
International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii
privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.507/2007 pentru
aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul axei prioritare 5 ''Asistenta Tehnica'' din cadrul
Programului operational sectorial ''Cresterea competitivitatii economice'' (POS CCE) 20072013
Ministerul Fondurilor Europene
privind implementarea proiectelor finantate in cadrul DMI 3.1. ''Promovarea culturii
antreprenoriale''
privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.507/2007 pentru
aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul axei prioritare 5 ''Asistenta Tehnica'' din cadrul
Programului operational sectorial ''Cresterea competitivitatii economice'' (POS CCE) 20072013
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
privind aprobarea Planului de management al Rezervatiei Naturale Balta Cilieni - Bailesti
pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licentei pentru gestionarii fondurilor cinegetice
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