BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 3 noiembrie – 7 noiembrie 2014 în
Monitorul Oficial nr. 797/03.11.2014 - Monitorul Oficial nr. 815/07.11.2014.
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Ordine, Hotarari si alte acte normative
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Decizie din 2014
M.Of. 802 din 04-noi-2014

Curtea Europeana a Drepturilor Omului– 1
cu privire la Cererea nr. 41.688/07 introdusa de Societatea Comerciala ''Alex Prod Com'' S.R.L. impotriva Romaniei

Ordonanta urgenta 70/2014
M.Of. 811 din 06-noi-2014

Ordonante de urgenta ale Guvernului – 3
privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de
asistenta sociala in anul 2015

Ordonanta urgenta 69/2014
M.Of. 807 din 05-noi-2014

privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor
acte normative

Ordonanta urgenta 68/2014
M.Of. 803 din 04-noi-2014

Ordinul 112/2014

Ordinul 110/2014

privind modificarea si completarea unor acte normative
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 92 (selectie)
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de
distributie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 72/2013
privind aprobarea pretului de referinta si a preturilor reglementate pentru energia electrica,
aplicabile in anul 2015 producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare, care
beneficiaza de bonus

Norma 21/2014

Autoritatea de Supraveghere Financiara
privind activitatea de audit financiar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate
de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

Hotarirea 5/2014

Biroul Electoral Central
privind interpretarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Presedintelui Romaniei

Hotarirea 4/2014

privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Presedintelui Romaniei

Hotarirea 996/2014

Hotarirea 989/2014
Hotarirea 973/2014

Guvernul
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea
Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de
care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala,
in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale
corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de
sanatate
privind actualizarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
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Hotarirea 959/2014

Ordinul 1095/2014

Ordinul 3933/C/2014

Ordinul 1296/2014

Ordinul 1279/2014

Ordinul 1216/2014

Ordinul 1503/2014

Ordinul 1501/2014

Ordinul 1397/2014

Ordinul 1396/2014

Ordinul 1485/2014

privind infiintarea Comitetului interministerial pentru stimularea si facilitarea infiintarii de
noi parcuri industriale
Ministerul Fondurilor Europene
privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de
proiecte nr. 177 ''Competente pentru competitivitate in domeniul medical - transplant de
organe, tesuturi si celule'' finantata prin Programul operational sectorial ''Dezvoltarea
resurselor umane'' 2007-2013, domeniul major de interventie 3.2 ''Formare si sprijin pentru
intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii''
Ministerul Justitiei
privind actualizarea numarului posturilor de notar public destinate schimbarilor de sedii ale
birourilor notariale pentru anul 2014
Ministerul Sanatatii
pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor
tehnice de finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si
ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI
pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea si certificarea datelor inscrise in Situatia
obligatiilor de plata peste termenul de scadenta, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de
furnizori, ramase neachitate de Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti la data publicarii
Hotararii Guvernului nr. 914/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014
privind aprobarea Normelor tehnice de finantare si realizare a Actiunii prioritare pentru
tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc)
Ministerul Transporturilor
pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.078/2012 al Comisiei din 16
noiembrie 2012 privind o metoda de siguranta comuna pentru monitorizarea pe care trebuie
sa o aplice intreprinderile feroviare si administratorii de infrastructura dupa primirea unui
certificat de siguranta sau a unei autorizatii de siguranta, precum si entitatile responsabile cu
intretinerea
privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.
402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comuna de siguranta pentru
evaluarea riscurilor si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009
pentru publicarea acceptarii rectificarilor aduse Rezolutiei MEPC.200(62) prin documentul
PMP.1/Circ.200 al Organizatiei Maritime Internationale din 27 iunie 2014
pentru publicarea acceptarii rectificarilor aduse Rezolutiei MSC.355(92) prin documentele
MSC 92/26/Add.1/Corr.2 din 14 aprilie 2014 si MSC 92/26/Add.1/Corr.4 din 20 iunie 2014 ale
Organizatiei Maritime Internationale
pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012
privind o metoda de siguranta comuna pentru supravegherea exercitata de autoritatile
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nationale de siguranta dupa eliberarea unui certificat de siguranta sau a unei autorizatii de
siguranta

Ordinul 1484/2014

Hotarirea 3/2014

privind masuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de
adoptare a unei specificatii comune a registrului national al vehiculelor prevazut la articolul
14 alineatele (4) si (5) din Directivele 96/48/CE si 2001/16/CE
Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania
pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de
practician in insolventa, aprobat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor
in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare si
functionare si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a
Practicienilor in Insolventa din Romania
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