BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 08 decembrie – 12 decembrie 2014 în
Monitorul Oficial nr. 889/08.12.2014 - Monitorul Oficial nr. 906/12.12.2014.
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Legea 165/2014
M.Of. 905 din 12-dec-2014

Legea 163/2014
M.Of. 905 din 12-dec-2014

Legea 160/2014
M.Of. 898 din 10-dec-2014

Legi – 4
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor
acte normative privind taxele si tarifele nefiscale
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea platii cotizatiei anuale
a Romaniei ca membru asociat la Comitetul Stiintific pentru Cercetari Antarctice (SCAR),
precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii
cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului
institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la
licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii
Europene

Legea 158/2014
M.Of. 894 din 09-dec-2014

pentru ratificarea Protocolului privind protectia mediului marin al Marii Negre impotriva
poluarii provenite din surse si activitati de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009

Decizia 558/2014
M.Of. 897 din 10-dec-2014

Curtea Constitutionala – 3 (admise)
[A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (1) teza intai,
art. 143 alin. (1) cu referire la sintagma ''cu darea unei cautiuni in cuantum de 1.000 lei'' si
ale art. 145 alin. (1) teza intai din Codul de procedura civila

Decizia 574/2014
M.Of. 889 din 08-dec-2014

[A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 216/2008 privind
transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de actiuni detinute de stat la
Compania Nationala ''Administratia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanta, reprezentand 20%
din capitalul social, catre Consiliul Local al Municipiului Constanta

Decizia 681/2014
M.Of. 889 din 08-dec-2014

[A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k^1) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Ordonanta urgenta 80/2014
M.Of. 906 din 12-dec-2014

Ordonante de urgenta – 5
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte
normative

Ordonanta urgenta 81/2014
M.Of. 905 din 12-dec-2014

pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor
la transport pentru anumite categorii de persoane

Ordonanta urgenta 78/2014
M.Of. 901 din 11-dec-2014

privind modificarea art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2013 pentru
stabilirea unor masuri bugetare

Ordonanta urgenta 79/2014
M.Of. 902 din 11-dec-2014
Ordonanta urgenta 77/2014
M.Of. 893 din 09-dec-2014

pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
privind procedurile nationale In domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si
completarea Legii concurentei nr. 21/1996
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Ordinul 289/2014

HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 68 (selectie)
Agentia Nationala pt Resurse Minerale
privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si
etanului pentru anul 2015

Ordinul 288/2014

privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul
petrolier

Ordinul 146/2014

Ordinul 140/2014

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
privind stabilirea ratei reglementate a rentabilitatii aplicate la aprobarea tarifelor pentru
serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii de distributie concesionari
incepand cu data de 1 ianuarie 2015 si abrogarea art. 122 din Metodologia de stabilire a
tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 72/2013
pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica

Ordinul 141/2014

pentru aprobarea tarifelor specifice si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de
racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public

Ordinul 142/2014

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea masurilor de salvgardare in situatii de
criza aparute in functionarea Sistemului energetic national

Decizia 1644/2014

Hotarirea 1216/2014

Hotarirea 1131/2014

Hotarirea 1091/2014
Hotarirea 1083/2014

Hotarirea 1053/2014

Hotarirea 1028/2014

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
pentru stabilirea formatului si a modalitatii de transmitere a informatiilor privind dezvoltarea
si localizarea geografica a retelelor publice de comunicatii electronice si a elementelor de
infrastructura asociate acestora
Consiliul Superior al Magistraturii
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea
concursului de admitere in magistratura, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 279/2012
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
Guvernul
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
privind suplimentarea numarului maxim de posturi pentru Ministerul Public
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014
privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile
si completarile ulterioare
privind aprobarea Strategiei nationale de sanatate 2014-2020 si a Planului de actiuni pe
perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei nationale
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Hotarirea 1074/2014

Hotarirea 1050/2014

Ordinul 179/2014

Ordinul 1650/2014

Ordinul 1268/2014

Ordinul 1244/2014

Ordinul 2095/2014

Ordinul 1449/2014

Ordinul 1317/2014

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de punere in aplicare a
prevederilor anexei VI ''Reguli privind prevenirea poluarii atmosferei de catre nave'' la
Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost
modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 1.105/2007
privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati
pentru perioada 2014-2017 si a Planului general de actiuni pe perioada 2014-2017 pentru
implementarea Strategiei
Ministerul Afacerilor Interne
pentru aprobarea Regulamentului privind intocmirea si comunicarea referatului de evaluare
profesionala de catre conducatorul parchetului sub coordonarea, controlul si conducerea
caruia isi desfasoara activitatea politistii din cadrul politiei judiciare
Ministerul Finantelor Publice
pentru modificarea Precizarilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de
cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile
Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.271/2004
Ministerul Fondurilor Europene
pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind
aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta Tehnica
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului
delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine, al ministrului
fondurilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr.
842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor
structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile,
precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de constientizare a tinerilor privind
protectia mediului in cadrul evenimentelor organizate in Cluj-Napoca, Capitala europeana a
tineretului in anul 2015
Ministerul Sanatatii
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de
sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006
pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului
sanatatii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii
comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize
medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor,
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precum si a componentei acestor comisii

Ordinul 1611/2014

Ordinul 1551/2014

Ordinul 1390/2014

Ministerul Transporturilor
privind organizarea si functionarea Centrului operativ pentru situatii de urgenta cu activitate
permanenta din cadrul Ministerului Transporturilor
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului
delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine, al ministrului
fondurilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr.
842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor
structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile,
precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului
sanatatii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii
comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize
medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor,
precum si a componentei acestor comisii
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