BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 31 august – 04 septembrie 2015 în
Monitorul Oficial nr. 655/31.08.2015 – Monitorul Oficial nr. 676/04.09.2015.
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Ordonanta urgenta 35/2015
M.Of. 669 din 02-sep-2015

Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului - 1
pentru modificarea si completarea Ordonantei 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, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.
152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

Ordonanta 40/2015
M.Of. 655 din 31-aug-2015

Ordonanţe ale Guvernului - 5
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind
timbrul de mediu pentru autovehicule

Ordonanta 41/2015
M.Of. 655 din 31-aug-2015

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
stiintifica si dezvoltarea tehnologica

Ordonanta 39/2015
M.Of. 655 din 31-aug-2015

privind cazierul fiscal

Ordonanta 42/2015
M.Of. 659 din 31-aug-2015

privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor
studii neautorizate si sanctionarea institutiilor de invatamant care scolarizeaza fara
autorizare

Ordonanta 43/2015
M.Of. 660 din 31-aug-2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si
calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania

Ordinul 890/2015

Ordinul 138/2015

Instructiunile 1/2015

Norma 13/2015

Instructiunile 2/2015

HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 94 (selectie)
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei oficiilor de
cadastru si publicitate imobiliara, precum si a Regulamentului de organizare si functionare si
a organigramei Centrului National de Cartografie
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
privind modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie
electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin
certificate verzi, aprobat prin Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei nr. 48/2014
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
emisa in aplicarea prevederilor art. 186 si 190 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Autoritatea de Supraveghere Financiara
pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea
activelor fondurilor de pensii private
pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Instructiunea Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.
2/2014 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre
entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere
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Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Norma 16/2015

Ordinul 509/2015

Ordinul 512/2015

Hotarirea 706/2015

Hotarirea 691/2015

Ordinul 5057/2015

Ordinul 5125/2015

privind Fondul de garantare a asiguratilor
Consiliul Concurentei
pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind desfasurarea audierilor si adoptarea
deciziilor in cadrul Consiliului Concurentei
privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea
Regulamentului de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei, pus in
aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 101/2012
Guvernul
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea
pensiilor de serviciu 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
pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu
parinti plecati la munca in strainatate si a serviciilor de care acestia pot beneficia, precum si
pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de
asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului
standard al documentelor elaborate de catre acestea
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de
invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale
gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos
privind aprobarea de noi domenii in cadrul scolilor doctorale organizate in institutiile de
invatamant superior, organizatoare de studii universitare de doctorat
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