BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 8 iunie – 12 iunie 2015 în Monitorul
Oficial nr. 399/08.06.2015 – Monitorul Oficial nr. 421/12.06.2015.

Acte normative

144

Legi

17

Decizii ale Curtii Constitutionale

35 (2 admise)

Decrete prezidentiale

17

Ordonante ale Guvernului

0

Ordonante de urgenta ale Guvernului

1

Hotarari CEDO

0

Hotarari prealabile

3

Ordine, Hotarari si alte acte normative

71

1

Legea 139/2015
M.Of. 412 din 11-iun-2015
Legea 141/2015
M.Of. 412 din 11-iun-2015

Legi - 17
privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania
privind arborarea si folosirea de catre unitatile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii

Legea 142/2015
M.Of. 415 din 11-iun-2015

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2014 privind finantarea institutiilor de
invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala

Legea 140/2015
M.Of. 416 din 11-iun-2015

pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte
Militare

Legea 136/2015
M.Of. 408 din 10-iun-2015
Legea 137/2015
M.Of. 408 din 10-iun-2015
Legea 138/2015
M.Of. 408 din 10-iun-2015
Legea 130/2015
M.Of. 408 din 10-iun-2015
Legea 14/2003
M.Of. 408 din 10-iun-2015
Legea 133/2015
M.Of. 411 din 10-iun-2015
Legea 131/2015
M.Of. 403 din 09-iun-2015

pentru finantarea revistelor de cultura reprezentative din Romania
pentru acceptarea jurisdictiei obligatorii a Curtii Internationale de Justitie
privind completarea Legii politiei locale nr. 155/2010
pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al
instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care
functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice
partidelor politice - REPUBLICARE
pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003

Legea 134/2015
M.Of. 403 din 09-iun-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea
Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si
Societatii Romane de Televiziune

Legea 135/2015
M.Of. 403 din 09-iun-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea si
completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii

Legea 124/2015
M.Of. 407 din 09-iun-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea
unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative

Legea 64/2008
M.Of. 399 din 08-iun-2015

privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat
si a aparatelor consumatoare de combustibil - REPUBLICARE

Legea 127/2015
M.Of. 400 din 08-iun-2015

pentru completarea art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana,
precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

Legea 132/2015
M.Of. 401 din 08-iun-2015

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind
organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta

2

Ordonanta urgenta 17/2015
M.Of. 421 din 12-iun-2015

Ordonante de urgenta ale Guvernului - 1
privind aprobarea platii contributiei Romaniei pentru construirea sediului permanent al Curtii
Penale Internationale

Decizia 361/2015
M.Of. 419 din 12-iun-2015

Curtea Constitutionala – 2 (admise)
[A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 218-222 si art. 241
alin. (1^1) lit. a) din Codul de procedura penala

Decizia 270/2015
M.Of. 420 din 12-iun-2015

Decizia 12/2015
M.Of. 409 din 10-iun-2015

Decizia 13/2015
M.Of. 410 din 10-iun-2015

Decizia 9/2015
M.Of. 406 din 09-iun-2015

Ordinul 1111/2015

[A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor
judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in
cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice
Hotarari prealabile - 3
[A] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept:
daca, in aplicarea art. 6 alin. (1) din Codul penal, cu privire la o pedeapsa definitiva pentru o
infractiune care a produs consecinte deosebit de grave potrivit Codului penal anterior,
pentru determinarea maximului special prevazut de legea noua urmeaza sa se retina cauza
de majorare a pedepsei prevazuta de art. 309 din Codul penal, chiar daca prejudiciul produs
prin respectiva infractiune nu depaseste pragul prevazut de art. 183 din Codul penal
[A] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept in
sensul de a se stabili daca in aplicarea dispozitiilor art. 5 din Codul penal, conform Deciziei nr.
265/2014 a Curtii Constitutionale, in cazul pluralitatii de infractiuni constand intr-o
infractiune pentru care, potrivit Codului penal anterior, a fost aplicata, printr-o hotarare
definitiva, o pedeapsa cu suspendarea conditionata a executarii, care, conform art. 41 alin.
(1) din Codul penal, nu indeplineste conditiile pentru a constitui primul termen al recidivei
postcondamnatorii si, respectiv, o infractiune savarsita in termenul de incercare, pentru care
legea penala mai favorabila este legea noua, stabilirea si executarea pedepsei, in urma
revocarii suspendarii conditionate, se realizeaza potrivit dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea
nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la
art. 83 alin. 1 din Codul penal anterior sau conform dispozitiilor art. 96 alin. (5) raportat la
art. 44 alin. (2) din Codul penal, referitoare la pluralitatea intermediara
[A] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea in principiu a
urmatoarelor chestiuni de drept: 1. daca dispozitiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind
medierea si organizarea profesiei de mediator se interpreteaza in sensul ca medierea este o
cauza sui-generis de inlaturare a raspunderii penale sau este o modalitate a impacarii ca si
cauza de inlaturare a raspunderii penale reglementata de dispozitiile art. 159 din Codul
penal; 2. daca medierea poate interveni numai pana la citirea actului de sesizare potrivit
dispozitiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal sau poate interveni in tot cursul procesului
penal
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 71 (selectie)
Agentia Nationala Antidoping
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garantie izolata,
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utilizarii garantiei globale si a dispensei de garantie in cadrul regimului de tranzit
comunitar/comun

Ordinul 87/2015

Ordinul 83/2015

Ordinul 84/2015

Ordinul 336/2015

Hotarirea 4/2015

Instructiuni din 2015

Ordinul 238/2015

Ordinul 670/2015

Ordinul 725/2015
Ordinul 722/2015

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de
transport al energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 53/2013
privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport si de
sistem pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tarile perimetrice
prin sistemul electroenergetic national
pentru aprobarea Procedurii privind regimul garantiilor financiare constituite de catre clientii
finali in favoarea furnizorului de ultima instanta
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de
negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de
tip cost-volum/cost-volum-rezultat
Colegiul Psihologilor din Romania
privind conditiile generale pentru formarea profesionala complementara de specializare si
pentru formarea continua a unor competente specifice in profesia de psiholog cu drept de
libera practica
Consiliul Concurentei
pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a
unei politici de clementa potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr.
21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 300/2009
privind punerea in aplicare a instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor
privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit prevederilor art.
51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui
Consiliului Concurentei nr. 300/2009
Ministerul Finantelor Publice
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 625/2015 privind prospectele
de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip
benchmark aferente lunii iunie 2015
Ministerul Transporturilor
privind aprobarea certificarii ca aeroport international a Aeroportului Craiova
pentru publicarea acceptarii amendamentelor la partea B din Codul international din 2008
privind stabilitatea navei in starea intacta (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de
siguranta maritima al Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia MSC.319(89) din 20
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mai 2011

Ordinul 679/2015

Ordinul 706/2015

pentru modificarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectarii
perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al
utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor nr. 1.058/2007
pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 249/2011
privind inspectia, supravegherea tehnica si certificarea navelor maritime care arboreaza
pavilionul roman si efectueaza voiajuri internationale
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