BREVIAR LEGISLATIV
Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 5 octombrie – 9 octombrie 2015 în Monitorul Oficial
nr. 741/05.10.2015 – Monitorul Oficial nr. 756/09.10.2015.

Acte normative

91

Legi

4

Decizii ale Curtii Constitutionale

0

Decrete prezidentiale

10

Ordonante ale Guvernului

0

Ordonante de urgenta ale Guvernului

1

Hotarari CEDO

0

Hotarari prealabile/Recursuri in interesul legii

1

Ordine, Hotarari si alte acte normative

75

1

Legea 232/2015
M.Of. 754 din
09-oct-2015
Legea 228/2015
M.Of. 755 din
09-oct-2015
Legea 229/2015
M.Of. 749 din
07-oct-2015
Legea 230/2015
M.Of. 750 din
07-oct-2015
Ordonanta
urgenta 40/2015
M.Of. 746 din
06-oct-2015
Decizia 21/2015
M.Of. 743 din
05-oct-2015

Ordinul 148/2015

Ordinul 199/2015
Ordinul 198/2015

Hotarirea 894/2015

Hotarirea 775/2015
Ordinul 115/2015

Ordinul 125/2015

Ordinul 1851/2013

Ordinul 2751/2015

Legi - 4
pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe
nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul ''Cooperare teritoriala europeana''
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea si completarea
Legii petrolului nr. 238/2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre
femei si barbati
privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei

Ordonante de urgenta ale Guvernului - 1
privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Hotarari prealabile/Recursuri in interesul legii - 1
[A] referitoare la examinarea in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la interpretarea
si aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil din 1864 si art. 1523 alin. (2) lit. d) din
Codul civil (Legea nr. 287/2009) raportat la art. 166 alin. (1) si (4) din Codul muncii, republicat [art. 161
alin. (1) si (4) din Codul muncii in forma anterioara republicarii] si art. 1088 din Codul civil din 1864, art.
2 din O.G. nr. 9/2006, art. 2 din O.G. nr. 13/2011 si art. 1535 din Codul civil (Legea nr. 287/2009),
respectiv art. 16 lit. ''a'' din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 171 din Codul muncii, republicat
(art. 166 Codul Muncii in forma anterioara republicarii)
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 75 (selectie)
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia
electrica si termica produsa si livrata din centrale de cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin,
respectiv a bonusului pentru cogenerarea de inalta eficienta, aprobata prin Ordinul presedintelui
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 15/2015
Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
pentru aprobarea Normelor de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare
pentru instalatiile nucleare
pentru aprobarea Ghidului privind formatul-cadru si continutul Raportului final de securitate nucleara
pentru centralele nuclearoelectrice
Consiliul Superior al Magistraturii
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Scolii Nationale de
Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007
Guvernul
privind aprobarea Strategiei nationale pentru competitivitate 2015-2020
Ministerul Afacerilor Interne
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind planificarea si evidenta activitatilor
productive din unitatile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si
reformei administrative nr. 657/2008
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale
Anticoruptie, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 119/2014
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala - Republicare
Ministerul Fondurilor Europene
pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte
lansate in cadrul Programului operational Capital uman 2014-2020 in anul 2015
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