BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 15 iunie – 19 iunie 2015 în Monitorul
Oficial nr. 422/15.06.2015 – Monitorul Oficial nr. 441/19.06.2015.
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Legea 143/2015
M.Of. 440 din 19-iun-2015

Legi - 6
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului
National de Formare Profesionala a Adultilor

Legea 147/2015
M.Of. 436 din 18-iun-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara

Legea 148/2015
M.Of. 436 din 18-iun-2015

Legea 145/2015
M.Of. 428 din 16-iun-2015

Legea 144/2015
M.Of. 423 din 15-iun-2015

Legea 146/2015
M.Of. 423 din 15-iun-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea
si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si pentru modificarea si
completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor
masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si
completarea unor acte normative
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor
masuri privind situatia juridica a unor bunuri din domeniul public si privat al statului, aflate in
administrarea Regiei Autonome ''Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'', a unor
masuri privind managementul situatiilor de urgenta, precum si pentru modificarea si
completarea unor acte normative
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea unor
angajamente ce deriva din hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului Moldovan si altii
impotriva Romaniei nr. 1 din 5 iulie 2005 si Moldovan si altii impotriva Romaniei nr. 2 din 12
iulie 2005

Ordonanta urgenta 20/2015
M.Of. 433 din 17-iun-2015

Ordonante de urgenta ale Guvernului - 3
privind stabilirea nivelului maxim al produsului apa grea destinat unitatilor 1-4 de la Centrala
nuclearo-electrica Cernavoda pentru intreaga perioada de exploatare a acestora, precum si
pentru gestionarea apei grele

Ordonanta urgenta 19/2015
M.Of. 433 din 17-iun-2015

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind
aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare

Ordonanta urgenta 18/2015
M.Of. 423 din 15-iun-2015

privind stabilirea unor masuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea
analogica terestra la televiziunea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia la
nivel national, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

Decizia 279/2015
M.Of. 431 din 17-iun-2015

Curtea Constitutionala – 2 (admise)
[A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
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Decizia 351/2015
M.Of. 433 din 17-iun-2015

Ordinul 89/2015

Ordinul 86/2015

Decizia 304/2015

Hotarirea 608/2015

Hotarirea 445/2015

Hotarirea 414/2015

Hotarirea 427/2015

Hotarirea 400/2015

Ordinul M.57/2015

Ordinul 657/2015

[A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 66 (selectie)
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de
energie electrica in retea (TG) si a tarifului mediu de introducere a energiei electrice in retea,
practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare
pe piata centralizata de gaze naturale administrata de Operatorul Pietei de Energie Electrica
si Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 52/2013
Consiliul National al Audiovizualului
privind procedura de acordare, modificare, prelungire a valabilitatii si de cedare a licentei si a
deciziei de autorizare audiovizuala digitala pentru difuzarea in sistem digital terestru
Consiliul Superior al Magistraturii
pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si
al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 581/2006
Guvernul
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea
locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii,
specifice pentru cadrele militare in activitate
privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului National de Dezvoltare a
Infrastructurii - NGN (Next Generation Network)
pentru completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor
de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
286/2011
privind aprobarea infiintarii pe langa Institutul Cultural Roman a unei activitati finantate
integral din venituri proprii
Ministerul Apararii Nationale
pentru modificarea si completarea unor instructiuni din Ministerul Apararii Nationale privind
recrutarea si selectia candidatilor pentru profesia militara si mentinerea in activitate a
soldatilor si gradatilor profesionisti
Ministerul Finantelor Publice
pentru reglementarea procedurii de raportare si actualizare a indicatorilor utilizati de
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ordonatorii de credite la fundamentarea bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de
stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate

Ordinul 542/2015

Ordinul 668/2015

Ordinul 701/2015

Ordinul 681/2015

Ordinul 718/2015

privind aprobarea Procedurii de predare-primire a titlurilor executorii in care sunt
individualizate creantele reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor
teritoriale de munca si a documentelor privind masurile de executare silita intreprinse de
inspectoratele teritoriale de munca
pentru aprobarea Instructiunilor privind valorificarea masurilor dispuse prin dispozitia
obligatorie, evidenta actiunilor de inspectie, raportarea privind modul de realizare a
programelor de activitate si rezultatele actiunilor efectuate
Ministerul Sanatatii
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de
sanatate publica pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr.
386/2015
Ministerul Transporturilor
privind aprobarea Normei tehnice feroviare ''Vehicule de cale ferata. Prescriptii privind
salubrizarea, deratizarea, dezinsectia si dezinfectia vagoanelor de calatori (clasa), a ramelor
electrice si a automotoarelor''
pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-LPAN-PPBL ''Licentierea
personalului aeronautic navigant - piloti planoare si piloti baloane libere'', editia 1/2015, si
de modificare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind masuri pentru
aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a
cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din
aviatia civila in temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011
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