BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 13 iulie – 17 iulie 2015 în Monitorul
Oficial nr. 518/13.07.2015 – Monitorul Oficial nr. 536/17.07.2015.

Acte normative

145

Legi

5

Decizii ale Curtii Constitutionale
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Decrete prezidentiale

7

Ordonante ale Guvernului

3

Ordonante de urgenta ale Guvernului

0

Hotarari CEDO

0

Hotarari prealabile

4 (3 admise)

Ordine, Hotarari si alte acte normative

110

1

Legea 197/2015
M.Of. 529 din 16-iul-2015

Legi - 5
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si
completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare

Legea 198/2015
M.Of. 529 din 16-iul-2015

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 196/2015
M.Of. 522 din 14-iul-2015

pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

Legea 193/2015
M.Of. 518 din 13-iul-2015

pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap

Legea 152/2015
M.Of. 519 din 13-iul-2015

pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul
comertului

Decizia 442/2015
M.Of. 526 din 15-iul-2015

Decizii ale Curtii Constitutionale – 2 (admise)
[A] referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea
Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006

Decizia 380/2015
M.Of. 527 din 15-iul-2015

[A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr.
255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor
obiective de interes national, judetean si local, raportate la sintagma ''la data intocmirii
raportului de expertiza'' cuprinsa in dispozitiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Ordonanta 15/2015
M.Of. 535 din 17-iul-2015

Ordonante ale Guvernului – 3
pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit
din fonduri publice

Ordonanta 16/2015
M.Of. 535 din 17-iul-2015

pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei
Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din
noiembrie 1987 nr. 341/2004

Ordonanta 13/2015
M.Of. 520 din 13-iul-2015

Decizia 16/2015
M.Of. 525 din 15-iul-2015

privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor in cadrul cooperarii
transfrontaliere pentru prevenirea si combaterea actelor de terorism, a infractiunilor conexe
acestora si a infractiunilor contra securitatii nationale, precum si pentru prevenirea si
inlaturarea amenintarilor la adresa securitatii nationale
Hotarari prealabile – 3 (admise)
[A] privind interpretarea si determinarea efectelor dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010
privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si
completarile ulterioare (Legea nr. 118/2010), dispozitie de principiu preluata si in art. 9 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in
domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011 (O.U.G. nr. 80/2010), art. 2 din
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Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din
sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele
masuri fiscal-bugetare, aprobata prin Legea nr. 36/2014 (O.U.G. nr. 84/2012), art. 10 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice,
aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare
(O.U.G. nr. 103/2013) si art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in
domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015
(O.U.G. nr. 83/2014) raportat la pct. 2 din anexa nr. IV/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind
salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice (Legea nr. 330/2009) si la art. 20
din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 284/2010)

Decizia 9/2015
M.Of. 526 din 15-iul-2015

Decizia 11/2015
M.Of. 522 din 14-iul-2015

Ordinul 103/2015
Ordinul 102/2015

[A] privind examinarea recursului in interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind
legalitatea hotararilor adoptate de consiliile locale in vederea reglementarii procedurii
privind ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar, constatarea si aplicarea
contraventiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
[A] privind examinarea recursului in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii
de Apel Ploiesti cu privire la modul de recalculare a drepturilor la pensie potrivit Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public,
provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu modificari prin Legea
nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 1.550/2004
privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul
public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare
datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu luarea in considerare a unui stagiu de cotizare de 20 de ani,
potrivit dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si
asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de 30 de ani, potrivit
art. 8, persoanelor pensionate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile
ulterioare, pornind de la modul de interpretare a dispozitivului si considerentelor Deciziei nr.
40 din 22 septembrie 2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, date in recursul in interesul
legii
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 110 (selectie)
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
pentru aprobarea Codului de masurare a energiei electrice
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la
retelele electrice de interes public

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C.
privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a licentelor/autorizatiilor eliberate in
Ordinul 337/2015
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domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice

Ordinul 1219/2014

Decizia 350/2015

Hotarirea 753/2015

Hotarirea 481/2015

Hotarirea 568/2015

Hotarirea 569/2015

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare si punere in circulatie a
bauturilor alcoolice fermentate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca
atare
Consiliul National al Audiovizualului
pentru completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 72/2012 privind
conditiile de eliberare si modificare a avizului de retransmisie
Consiliul Superior al Magistraturii
pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor
judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
387/2005
Guvernul
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 522/2003
privind acordarea de stimulente financiare absolventilor care au obtinut media 10 la
evaluarea nationala din anul 2015 pentru absolventii clasei a VIII-a si la examenul national de
bacalaureat sesiunea iunie-iulie in anul 2015
pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si
de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul
preuniversitar de stat

Hotarirea 389/2015

privind aprobarea Strategiei nationale de reintegrare sociala a persoanelor private de
libertate, 2015-2019

Hotarirea 541/2015

privind modificarea numarului de posturi pentru Directia de Investigare a Infractiunilor de
Criminalitate Organizata si Terorism din cadrul Ministerului Public

Hotarirea 537/2015

Hotarirea 536/2015

Ordinul 1731/2015

privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare ''Cantacuzino''
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea
cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, precum si
pentru noile angajamente juridice incheiate in perioada tranzitorie pana la aprobarea
Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
privind instituirea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin acordat microintreprinderilor si
intreprinderilor mici din spatiul rural pentru infiintarea si dezvoltarea activitatilor economice
neagricole''
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Ordinul 1541/2014

Ordinul 1727/2015

Ordinul 4342/2015

privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare si punere in circulatie a
bauturilor alcoolice fermentate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca
atare
pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a
formularisticii necesare aplicarii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la
motorina utilizata in agricultura
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea invatamantului
tertiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatamant
superior acreditate

Ordinul 4403/2015

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National pentru
Finantarea Invatamantului Superior

Ordinul 867/2015

Ministerul Sanatatii
privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare
pentru tratamentul endovascular al pacientilor critici cu leziuni vasculare periferice acute

Ordinul 869/2015

Ordinul 847/2015

pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de
ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din
unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de
compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef in
unitatile sanitare publice cu paturi
privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice nr.
1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donarii de la donatorul viu
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