BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 10 august – 14 august 2015 în
Monitorul Oficial nr. 600/10.08.2015 – Monitorul Oficial nr. 621/14.08.2015.
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Hotarire din 2015
M.Of. 619 din 14-aug-2015

Ordinul 1991/2015
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Ordinul 135/2015

Ordinul 131/2015

Norma 10/2015

Ordinul 547/2015

Hotarirea 566/2015
Hotarirea 629/2015

Legi - 1
privind Codul silvic - Republicare
Curtea Europeana A Drepturilor Omului
in Cauza Colac impotriva Romaniei
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 83 (selectie)
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifica in nomenclatura Tarifului Vamal
Comun plantele, produsele vegetale si alte obiecte care fac obiectul Hotararii Guvernului nr.
563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.
136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de
carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de introducere pe piata si
de utilizare a reagentilor si a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobata prin Ordinul
presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.
81/2008
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
pentru modificarea Regulamentului privind regimul si principiile remunerarii membrilor
Comitetului de reglementare si salarizarii personalului angajat al Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale
de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 139/2014
privind stabilirea calendarului de desfasurare a procesului de rezervare de capacitate de
transport in punctele de intrare/iesire in/din Sistemul national de transport al gazelor
naturale pentru anul gazier 2015-2016
Autoritatea de Supraveghere Financiara
pentru punerea in aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a societatilor
din domeniul asigurarilor
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
pentru modificarea si completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiaza bolnavii
inclusi in programele nationale de sanatate curative, finantate din bugetul Fondului national
unic de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 268/2013
Guvernul
privind aprobarea Strategiei nationale pentru promovarea imbatranirii active si protectia
persoanelor varstnice pentru perioada 2015-2020 si a Planului strategic de actiuni pentru
perioada 2015-2020
privind componenta, atributiile, modul de organizare si functionare ale Autoritatii Nationale
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de Management al Calitatii in Sanatate

Ordinul 87/2015

Ordinul 89/2015

Ordinul 86/2015

Ordinul 1844/2015

Ordinul 1791/2015

Ordinul 502/2015

Ministerul Afacerilor Interne
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei
secretariat general si protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013
pentru modificarea Metodologiei de organizare, asigurare a activitatilor de evacuare a
persoanelor, bunurilor, documentelor si materialelor care contin informatii clasificate, in
situatii de conflict armat, aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.
1.352/2006
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative
nr. 490/2008 privind insemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.
181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare
in agricultura ecologica
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si
dezvoltarii rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei si a atributiilor specialistilor care isi
desfasoara activitatea in cadrul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului
Bucuresti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare,
si a Listei specialistilor imputerniciti sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile
prevazute la art. 83 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, precum si pentru
aprobarea modelului si continutului legitimatiei speciale de identificare a acestora si a
modelului procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor in
domeniul imbunatatirilor funciare
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.
496/2015 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana acordata personalului
politiei locale

Ordinul 4456/2015

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
privind aprobarea Cadrului general de organizare si functionare a structurilor parteneriale
consultative pentru invatamantul profesional si tehnic

Ordinul 4074/2015

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 4621/2015

Ordinul 945/2015

pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a
consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul
ministrului educatiei nationale nr. 4.619/2014
Ministerul Finantelor Publice
privind stabilirea fondului de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale
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aferente lunilor august-decembrie 2015

Ordinul 981/2015

Ordinul 984/2015

Ordinul 648/2015

Ordinul 904/2015

Ministerul Sanatatii
privind completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor,
precum si a calendarului de organizare si desfasurare a examenului de grad principal,
sesiunea 2015
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 446/2015 privind
aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru
tratamentul pacientilor critici cu leziuni traumatice acute
privind aprobarea Normelor proprii de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr.
400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
pentru anii 2014-2015, cu modificarile si completarile ulterioare, adaptate la specificul
organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul
apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile
contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei
Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care
apartin acestei retele
Ministerul Transporturilor
privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul pentru constructia si echipamentul
navelor pentru transportul in vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate
de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.249(66) a Comitetului pentru
protectia mediului marin din 4 aprilie 2014
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