BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 07 septembrie – 11 septembrie 2015 în
Monitorul Oficial nr. 677/07.09.2015 – Monitorul Oficial nr. 691/11.09.2015.
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Legea 10/1995
M.Of. 689 din 11-sep-2015
Legea 227/2015
M.Of. 688 din 10-sep-2015
Legea 241/2006
M.Of. 679 din 07-sep-2015
Hotarire din 2015
M.Of. 677 din 07-sep-2015

Decizia 13/2015
M.Of. 690 din 11-sep-2015

Decizia 12/2015
M.Of. 678 din 07-sep-2015

Ordinul 2213/2015

Ordinul 2204/2015

Legi - 3
privind calitatea in constructii - Republicare
privind Codul fiscal
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - REPUBLICARE
Curtea Europeana A Drepturilor Omului - 1
in Cauza S.C. Uzinexport - S.A. impotriva Romaniei
Inalta Curte de Casatie si Justitie - 2
[A] privind recursul in interesul legii referitor la interpretarea si aplicarea
dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. f) si art. 10 din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 94 si 95
din Codul de procedura civila, cu referire la stabilirea naturii si competentei de
solutionare a cauzelor avand ca obiect actiuni in pretentii prin care se solicita
de catre o directie generala de asistenta sociala si protectia copilului obligarea
unui consiliu judetean sau local ori a unei alte directii generale de asistenta
sociala si protectia copilului la suportarea cheltuielilor de intretinere pentru
persoane care beneficiaza de masuri de protectie prevazute de Legea nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr.
272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
[A] referitoare la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1073 si art. 1077
din Codul civil de la 1864, art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind
reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente,
cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1.279 alin. (3) teza I si art. 1.669
alin. (1) din Codul civil, in situatia in care promitentul-vanzator a promis
vanzarea intregului imobil, desi nu are calitatea de proprietar exclusiv al
acestuia, promisiunea de vanzare nu poate fi executata in natura sub forma
pronuntarii unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de contract de vanzare
pentru intregul bun, in lipsa acordului celorlalti coproprietari

HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 76 (selectie)
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
pentru completarea Normelor tehnice privind procedura de intocmire a
formalitatilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat
rapid, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nr. 2.323/2014
privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, in cazul
activitatilor agricole, si pentru aprobarea unor formulare
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Ordinul 513/2015

Ordinul 514/2015

Hotarirea 733/2015

Hotarirea 719/2015

Ordinul 591/2015

Ordinul 980/2015

Ordinul 1065/2015

Ordinul 1064/2015

Consiliul Concurentei
privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si
completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor
referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr.
21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea
Uniunii Europene, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului
Concurentei nr. 499/2010
privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea
Regulamentului privind concentrarile economice, pus in aplicare prin Ordinul
presedintelui Consiliului Concurentei nr. 385/2010
Guvernul
privind acordarea unei sume destinate decontarii cheltuielilor pentru
achizitionarea de manuale scolare de catre elevii aflati in anul scolar 20152016 in ciclul superior al invatamantului liceal de stat
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si
functionarea Ministerului Transporturilor
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr.
547/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul
componentei de Asistenta tehnica a Programului operational comun ''Marea
Neagra 2007-2013''
Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de
ajutor de minimis prevazute in cadrul Programului national multianual de
infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri
privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de
ajutor de minimis prevazute in cadrul Programului de dezvoltare si
modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de
piata, aprobata prin Ordinul ministrului energiei, intreprinderilor mici si
mijlocii si mediului de afaceri nr. 794/2015
privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de
ajutor de minimis prevazute in cadrul Programului pentru dezvoltarea
abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare
- START, aprobata prin Ordinul ministrului energiei, intreprinderilor mici si
mijlocii si mediului de afaceri nr. 741/2015
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