BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 20 iulie – 24 iulie 2015 în Monitorul
Oficial nr. 537/20.07.2015 – Monitorul Oficial nr. 553/24.07.2015.

Acte normative

113

Legi

13

Decizii ale Curtii Constitutionale

23 (3 admise)

Decrete prezidentiale

20

Ordonante ale Guvernului

1

Ordonante de urgenta ale Guvernului

0

Hotarari CEDO

0

Hotarari prealabile

3 (1 admisa)

Ordine, Hotarari si alte acte normative

53

1

Legea 210/2015
M.Of. 550 din 24-iul-2015
Legea 211/2015
M.Of. 550 din 24-iul-2015
Legea 213/2015
M.Of. 550 din 24-iul-2015
Legea 208/2015
M.Of. 553 din 24-iul-2015
Legea 207/2015
M.Of. 547 din 23-iul-2015

Legi - 13
pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
privind Fondul de garantare a asiguratilor
privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si
functionarea Autoritatii Electorale Permanente
privind Codul de procedura fiscala

Legea 205/2015
M.Of. 546 din 22-iul-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea si
completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

Legea 206/2015
M.Of. 546 din 22-iul-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea si
completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

Legea 215/2015
M.Of. 546 din 22-iul-2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public
parlamentar

Legea 216/2015
M.Of. 546 din 22-iul-2015
Legea 199/2015
M.Of. 539 din 20-iul-2015

privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei
pentru infiintarea Muzeului National ''Constantin Brancusi''

Legea 201/2015
M.Of. 539 din 20-iul-2015

pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind
imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale

Legea 202/2015
M.Of. 539 din 20-iul-2015

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru
autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale
Mobiliare

Legea 209/2015
M.Of. 540 din 20-iul-2015

Decizia 423/2015
M.Of. 538 din 20-iul-2015

privind anularea unor obligatii fiscale
Decizii ale Curtii Constitutionale – 3 (admise)
[A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 488^4 alin. (5) din
Codul de procedura penala si ale art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare
a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea
unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

Decizia 485/2015
M.Of. 539 din 20-iul-2015

[A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2) teza a doua,
art. 84 alin. (2) si art. 486 alin. (3) din Codul de procedura civila

Decizia 506/2015
M.Of. 539 din 20-iul-2015

[A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 459 alin. (2) din Codul
de procedura penala
Ordonante ale Guvernului – 1
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Ordonanta 17/2015
M.Of. 540 din 20-iul-2015

Decizia 8/2015
M.Of. 539 din 20-iul-2015

Decizia 427/2015

Ordinul 243/2015

Regulamentul 9/2015

Ordinul 6/2015

privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte
normative
Hotarari prealabile – 1 (admisa)
referitoare la examinarea recursului in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al
Curtii de Apel Constanta cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 450 alin. (5)
raportat la art. 998-1.000 din Codul de procedura civila si ale art. 54 din Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
referire la compunerea completului de judecata, tipul hotararii care se pronunta si calea de
atac careia ii este supusa hotararea pronuntata
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 53 (selectie)
Administratia Nationala a Penitenciarelor
pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a stagiilor de practica ale
elevilor din Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
privind cofinantarea Centrului European al Consumatorilor Romania pe anul 2015
Autoritatea de Supraveghere Financiara
privind procedura de solutionare de catre entitatile reglementate si supravegheate de
Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si a
Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative a petitiilor
referitoare la activitatea acestora pe piata de capital
Banca Nationala a Romaniei
pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

Hotarirea 584/2015

Guvernul
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea
Ministerului Fondurilor Europene

Hotarirea 576/2015

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014
privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului

Hotarirea 564/2015

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea si functionarea
Agentiei Nationale Antidrog

Ordinul 1725/2015

Ordinul 1650/2015

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
privind aprobarea Manualului de procedura pentru evaluarea, selectarea si contractarea
cererilor de finantare pentru proiecte aferente submasurilor, masurilor si schemelor de
ajutor de stat sau de minimis aferente Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele
finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013
Ministerul Apararii Nationale
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Ordinul M.68/2015

Ordinul 1343/2015

Ordinul 875/2015

Ordinul 874/2015

pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau
temporar vacant de personal civil contractual in Ministerul Apararii Nationale, precum si a
Procedurii de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului civil
contractual in grade ori trepte profesionale imediat superioare sau intr-o functie cu un nivel
de studii superior in Ministerul Apararii Nationale
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
privind aprobarea Instructiunilor de completare a fiselor de autoevaluare pentru serviciile
sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie
Ministerul Sanatatii
privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare
pentru tratamentul endoscopic al pacientilor critici cu hemoragie digestiva superioara si
protezare endoscopica digestiva
pentru aprobarea formularelor de declarare a activitatilor de sponsorizare in domeniul
dispozitivelor medicale si al materialelor sanitare
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