BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 12 octombrie – 16 octombrie 2015 în Monitorul
Oficial nr. 757/12.10.2015 – Monitorul Oficial nr. 775/16.10.2015.
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Legi - 4
Legea 236/2015
M.Of. 774 din 16-oct-2015

pentru ratificarea Acordului privind infiintarea Centrului de Excelenta in Finante, adoptat la Bled la 3
septembrie 2013, semnat de Romania la Ljubljana la 30 mai 2014

Legea 235/2015
M.Of. 767 din 14-oct-2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice

Legea 234/2015
M.Of. 757 din 12-oct-2015

pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind invatamantul secundar) dintre Romania si
Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

Legea 231/2015
M.Of. 758 din 12-oct-2015

privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerintelor tehnice si
comerciale aplicabile operatiunilor de transfer de credit si de debitare directa in euro si de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 924/2009
Curtea Europeana A Drepturilor Omului - 2

Hotarire din 2014
M.Of. 760 din 13-oct-2015

in Cauza Larie si altii impotriva Romaniei (Cererea nr. 54.153/08)

Decizie din 2015
M.Of. 757 din 12-oct-2015

cu privire la Cererea nr. 52.327/13 introdusa de Vasile Cornel Flore impotriva Romaniei
Ordonante de urgenta ale Guvernului - 1

Ordonanta urgenta 42/2015
M.Of. 767 din 14-oct-2015

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
Recursuri in interesul legii/Hotarari prealabile - 2

Decizia 28/2015
M.Of. 772 din 16-oct-2015

[A/R] privind examinarea sesizarii formulata de Tribunalul Valcea - Sectia I civila in vederea
pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept: 1. in
interpretarea si aplicarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedura civila se poate ajunge la
schimbarea cadrului procesual, sub aspectul obiectului, in care a solutionat prima instanta, contrar
art. 478 alin. (1) si (3) din Codul de procedura civila; 2. in situatia in care in apel, fie din interpretarea
art. 478 alin. (4) din Codul de procedura civila, fie in limitele efectului devolutiv, prevazut de art. 477
din Codul de procedura civila, se poate invoca exceptia necompetentei materiale, urmand ca astfel sa
fie interpretate prevederile art. 130 alin. (2) si art. 131 din Codul de procedura civila prin prisma celor
anterioare

Decizia 12/2015
M.Of. 773 din 16-oct-2015

[A] dezlegarea unor chestiuni de drept a luat in examinare sesizarea formulata de Curtea de Apel
Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, prin incheierea din 24 noiembrie 2014,
pronuntata in Dosarul nr. 30.461/3/2013 privind daca, in conditiile Legii administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 215/2001), si ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr
554/2004), unitatea administrativ-teritoriala prin autoritatea sa executiva, respectiv primarul, are
dreptul de a ataca in fata instantei de contencios administrativ hotararile adoptate de autoritatea sa
deliberativa, respectiv consiliul local sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 96 (selectie)
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Ordinul 2252/2015

pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat

Ordinul 2594/2015

privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea si gestionarea cazierului fiscal,
procedura de inscriere, scoatere si rectificare a informatiilor in/din cazierul fiscal, solicitare si
eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul si continutul formularisticii necesare, precum si
nivelul de acces corespunzator la informatiile din cazierul fiscal
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Agentia Nationala de Integritate
Ordinul 15217/2015

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate,
aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Integritate nr. 86/2013
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Ordinul 106/2015

pentru aprobarea Procedurii privind decontarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul
actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la
animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor,
suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor

Ordinul 113/2015

pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale
veterinare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru
Siguranta Alimentelor nr. 187/2007
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Ordinul 150/2015

pentru aprobarea Regulamentului privind solutionarea plangerilor impotriva operatorilor de
retea/sistem din domeniul energiei

Ordinul 151/2015

privind modificarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata centralizata
cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrica, aprobat prin Ordinul
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 49/2013
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Ordinul 963/2015

privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de
sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 185/2015

Ordinul 975/2015

pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor
comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul
programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
Guvernul

Hotarirea 853/2015

pentru completarea art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 652/2015 privind aplicarea de corectii
financiare in cadrul Programului operational sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' (POSDRU)
2007-2013

Hotarirea 795/2015

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic National si a statisticii oficiale a
Romaniei in perioada 2015-2020

Hotarirea 844/2015

privind aprobarea Programului statistic national multianual 2015-2017

Hotarirea 845/2015

privind stabilirea unor obligatii si sanctiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima data pe
piata produse din lemn, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului
European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care
introduc pe piata lemn si produse din lemn

Hotarirea 842/2015

privind stabilirea unor contraventii in domeniul securitatii aviatiei civile

Hotarirea 779/2015

pentru aprobarea Strategiei nationale de ordine si siguranta publica 2015-2020

Acord de imprumut din 2015

intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Proiectul privind
invatamantul secundar)

Hotarirea 818/2015

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si
protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

Hotarirea 838/2015

pentru aprobarea participarii Romaniei la Studiul International privind Procesul de Predare-invatare,
dezvoltat de OECD - TALIS 2018
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Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Ordinul 589/2015

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului,
ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009
Ministerul Finantelor Publice

Ordinul 1154/2015

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului,
ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009
Ministerul Fondurilor Europene

Ordinul 2805/2015

privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul operational ''Asistenta tehnica'' 20142020
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Ordinul 1558/2015

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de
sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct
de vedere energetic

Ordinul 1551/2015

privind modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national,
aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 609/2015
Ministerul Transporturilor

Ordinul 1080/2015

pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea
Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost
modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (pentru a face obligatorie utilizarea Codului
III), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.247(66) a Comitetului
pentru protectia mediului marin din 4 aprilie 2014
Oficiul National pentru Jocuri de Noroc

Ordinul 239/2015

privind aprobarea modelului de declaratie lunara, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile
realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfasoara activitati de jocuri de noroc potrivit art.
10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea
jocurilor de noroc
Organizatia Maritima Internationala

Rezolutia A.1085(28)/2013

Amendamente la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea
abordajelor pe mare

Rezolutia A.1070(28)/2013

cu privire la Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III)
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