BREVIAR LEGISLATIV
Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 17 august – 21 august
2015 în Monitorul Oficial nr. 622/17.08.2015 – Monitorul Oficial nr. 639/21.08.2015.
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Legi - 1
Legea 214/2015
M.Of. 636 din 21-aug-2015

pentru ratificarea Conventiei privind munca in domeniul maritim (MLC 2006),
adoptata la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizatiei
Internationale a Muncii, precum si a Amendamentelor din 2014 la Conventia
privind munca in domeniul maritim (MLC 2006), aprobate in cadrul celei de-a
103-a sesiuni a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014
Hotărâri CEDO - 1

Hotarire din 2015
M.Of. 629 din 19-aug-2015

in Cauza Toscuta si altii impotriva Romaniei (reparatie echitabila)
Ordonanţele Guvernului - 4

Ordonanta 23/2015

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind
infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru
eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare
regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor

Ordonanta 26/2015

privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri
fiscal-bugetare

Ordonanta 24/2015

privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea
unor activitati realizate de Ministerul Afacerilor Interne

Ordonanta 25/2015

privind aprobarea platii contributiilor Ministerului Justitiei la organisme
internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile
internationale interguvernamentale la care Romania este parte
Hotărâri prealabile - 1

Decizia 25/2015
M.Of. 638 din 21-aug-2015

[A] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile prin care sa se dea o
rezolvare de principiu cu privire la interpretarea articolului 1 din Legea
petrolului nr. 238/2004 privind gazele de sist

HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 67 (selectie)
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Ordinul 2202/2015

pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligatiilor fiscale ce fac obiectul
prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale si al Legii
nr. 225/2015 privind anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate
pentru anumite categorii de persoane fizice

Ordinul 2108/2015

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare si selectie
a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Ordinul 129/2015

pentru aprobarea Procedurii privind constituirea garantiilor financiare in cadrul
contractului pentru serviciul de distributie a energiei electrice

Ordinul 130/2015

pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrica a locurilor
de consum apartinand furnizorilor, producatorilor sau operatorilor de retea,
altele decat consumul propriu tehnologic al retelelor electrice

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Decizia 651/2015

pentru modificarea si completarea unor reglementari din domeniul resurselor
de numerotatie, resurselor tehnice si al portabilitatii numerelor
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Autoritatea Nationala pentru Turism
privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestari servicii
privind organizarea in Romania de catre Autoritatea Nationala pentru Turism a
evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si
produselor turistice, cu finantare de la bugetul de stat si din Fondul European
de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Ordinul 258/2015

Guvernul
Hotarirea 652/2015

privind aplicarea de corectii financiare in cadrul Programului operational
sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' (POSDRU) 2007-2013

Hotarirea 636/2015

privind acordarea unor ajutoare de urgenta
Ministerul Afacerilor Interne
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si
internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea
permisului de conducere

Ordinul 97/2015

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Ordinul 4273/2015

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii
stiintifice nr. 4.074/2015 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii
nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii
achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2015

Ordinul 4686/2015

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea
''Parteneriatelor pentru transfer de cunostinte'' prin Programul operational
''Competitivitate'' (POC)

Ordinul 4656/2015

privind modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr.
4.074/2015 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004
privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de
calculatoare, pentru anul 2015

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
Ordinul 1008/2015

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD
/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii
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