BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 22 iunie – 26 iunie 2015 în Monitorul
Oficial nr. 442/22.06.2015 – Monitorul Oficial nr. 464/26.06.2015.

Acte normative

145

Legi

15

Decizii ale Curtii Constitutionale

19 (0 admise)

Decrete prezidentiale

21

Ordonante ale Guvernului

0

Ordonante de urgenta ale Guvernului

0

Hotarari CEDO

0

Hotarari prealabile

4 (3 admise)

Ordine, Hotarari si alte acte normative

86
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Legea 162/2015
M.Of. 463 din 26-iun-2015

Legi - 15
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare
teritoriala

Legea 165/2015
M.Of. 463 din 26-iun-2015

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania

Legea 151/2015
M.Of. 464 din 26-iun-2015
Legea 150/2015
M.Of. 459 din 25-iun-2015

privind procedura insolventei persoanelor fizice
pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Legea 166/2015
M.Of. 460 din 25-iun-2015

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor
fiscale

Legea 149/2015
M.Of. 453 din 24-iun-2015

privind modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.
407/2006

Legea 334/2006
M.Of. 446 din 23-iun-2015

privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale - Republicata

Legea 156/2015
M.Of. 449 din 23-iun-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea si
completarea unor acte normative din domeniul agriculturii

Legea 157/2015
M.Of. 449 din 23-iun-2015

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile
consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru
modificarea si completarea unor acte normative

Legea 158/2015
M.Of. 449 din 23-iun-2015

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26
din Regulamentul privind transportul pe caile ferate din Romania, aprobat prin Ordonanta
Guvernului nr. 7/2005

Legea 159/2015
M.Of. 449 din 23-iun-2015

privind declararea satului Bicaci, apartinand comunei Gepiu, judetul Bihor, localitate-martir a
luptei anticomuniste

Legea 160/2015
M.Of. 449 din 23-iun-2015

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea si completarea Legii
nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

Legea 155/2015
M.Of. 444 din 22-iun-2015
Legea 153/2015
M.Of. 445 din 22-iun-2015

pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
pentru modificarea art. 18 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Legea 154/2015
M.Of. 445 din 22-iun-2015

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind
protectia maternitatii la locurile de munca

Decizia 7/2015
M.Of. 461 din 26-iun-2015

Hotarari prealabile – 3 (admise)
[A] privind examinarea sesizarii formulata de Curtea de Apel Pitesti - Sectia I civila in vederea
pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la modalitatea de interpretare a dispozitiilor
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art. 16 alin. 1 lit. a) si b) si art. 17 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia
extinctiva, republicat (Decretul nr. 167/1958), raportate la dispozitiile Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu
modificari prin Legea nr. 230/2011 (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009), in
sensul daca introducerea actiunii pentru debitul principal si platile voluntare, esalonate in
temeiul unui act normativ, efectuate in baza unui titlu executoriu, intrerup sau nu termenul
de prescriptie a dreptului material la actiune si pentru drepturile accesorii debitului principal,
termen ce a inceput sa curga de la data scadentei dreptului principal

Decizia 10/2015
M.Of. 458 din 25-iun-2015

Decizia 15/2015
M.Of. 455 din 24-iun-2015

Decizia 416/2015

Ordinul 1301/2015

Ordinul 90/2015
Ordinul 91/2015

[A] privind examinarea sesizarii formulata de Curtea de Apel Craiova - Sectia contencios
administrativ si fiscal, prin incheierea din 11 decembrie 2014, pronuntata in Dosarul nr.
7.752/101/2013, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la interpretarea
dispozitiilor art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare (Legea nr. 554/2004)
[A] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a
problemei de drept daca: ''In interpretarea si aplicarea art. 17 din Decizia-cadru
2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoasterii
reciproce in cazul hotararilor judecatoresti in materie penala care impun pedepse sau masuri
privative de libertate in scopul executarii lor in Uniunea Europeana si a art. 144 alin. (1) din
Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Dupa transferarea
persoanei condamnate in strainatate, in vederea continuarii executarii pedepsei in Romania,
perioada considerata ca executata de statul de condamnare (pe baza muncii prestate si a
bunei conduite) trebuie avuta in vedere de statul de executare? In caz afirmativ, perioada
considerata ca executata de statul de condamnare trebuie scazuta din pedeapsa ce se
executa sau trebuie recunoscuta ca parte din durata pedepsei ce poate fi considerata ca
executata pe baza muncii prestate, in sensul art. 100 din noul Cod penal (art. 59 din vechiul
Cod penal)?''
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 86 (selectie)
Administratia Nationala a Penitenciarelor
pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a
penitenciarelor-spital, aprobat prin Decizia directorului general al Administratiei Nationale a
Penitenciarelor nr. 550/2011
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor
anticipate cu titlu de impozit
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice
privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pietele de energie
electrica din Romania a unor persoane juridice straine avand sediul social intr-un stat
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membru al Uniunii Europene

Ordinul 88/2015

pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clientii casnici si
noncasnici ai furnizorilor de ultima instanta, a conditiilor generale pentru furnizarea energiei
electrice la clientii finali ai furnizorilor de ultima instanta, a modelului facturii de energie
electrica si a modelului conventiei de consum energie electrica, utilizate de furnizorii de
ultima instanta

Ordinul 92/2015

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultima
instanta clientilor finali

Hotarirea 383/2015

Guvernul
pentru aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru
perioada 2015-2020 si a Planului strategic de actiuni pentru perioada 2015-2020

Hotarirea 437/2015

Ordinul 4243/2015

Ordinul 3889/2015

Ordinul 3888/2015

Ordinul 755/2015

pentru procedura de aprobare si continutul memorandumului prevazut la art. 7 alin. (1) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul
ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
privind constituirea Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior
privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza
si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania, pentru
pilotare in anul 2015
privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza
si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania, pentru
anul 2015
Ministerul Finantelor Publice
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 417/2015
pentru aprobarea Instructiunilor de punere in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015
pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfasurarea
extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutul cererii de revendicare a
premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru
supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

Ordinul 666/2015

privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de
raportare financiara de catre unele entitati cu capital de stat

Ordinul 1901/C/2015

Ministerul Justitiei
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de
Expertize Criminalistice

Ordinul 770/2015

Ministerul Sanatatii
privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 75/2009 pentru
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aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman
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