BREVIAR LEGISLATIV
Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 19 octombrie – 23 octombrie 2015 în Monitorul
Oficial nr. 776/19.10.2015 – Monitorul Oficial nr. 791/23.10.2015.
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Legea 242/2015
M.Of. 786 din 22-oct-2015
Legea 241/2015
M.Of. 788 din 22-oct-2015
Legea 239/2015
M.Of. 785 din 21-oct-2015
Legea 240/2015
M.Of. 785 din 21-oct-2015

Ordonanta urgenta 43/2015
M.Of. 785 din 21-oct-2015
Ordonanta urgenta 44/2015
M.Of. 785 din 21-oct-2015
Decizia 22/2015
M.Of. 788 din 22-oct-2015

Legi - 4
pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al
Romaniei
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea platii
contributiei Romaniei pentru construirea sediului permanent al Curtii Penale Internationale
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea sustinerii
cheltuielilor de intretinere si functionare a Formatiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului
Sanatatii si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr.
44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de
razboi si a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si
vaduvelor de razboi
Ordonante de urgenta ale Guvernului - 2
privind unele masuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activitatii de curierat a
materialelor clasificate si pentru modificarea si completarea unor acte normative
privind acordarea unor facilitati fiscale
Recursuri in interesul legii/Hotarari prealabile – 2 (1 admisa)
[A] referitoare la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 52 si art. 53 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la
prevederile anexei nr. 5 la aceasta lege, varsta standard de pensionare, in vederea inscrierii la
pensie pentru limita de varsta, se determina in functie de data nasterii asiguratului; si
interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 53 alin. (3) si art. 95 alin. (1) din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la
prevederile anexei nr. 5 la aceasta lege, stagiul complet de cotizare al persoanelor care se
pensioneaza in temeiul acestui act normativ si care beneficiaza de reducerea varstei standard de
pensionare se determina conform anexei nr. 5 in functie de data nasterii asiguratului
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 110 (selectie)

Ordinul 152/2015

Ordinul 153/2015

Ordinul 9/2015
Regulamentul 7/2015

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
privind aprobarea pretului de referinta si a preturilor reglementate pentru energia electrica,
aplicabile in anul 2016 producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare, care
beneficiaza de bonus
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinta pentru energia electrica produsa in
cogenerare de inalta eficienta si ale preturilor de referinta pentru energia termica produsa in
cogenerare, aplicabile in anul 2016
Banca Nationala a Romaniei
pentru modificarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/2011 privind raportarea
situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013
privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit
Consiliul Superior al Magistraturii

Hotarirea 893/2015

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului ori
examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale
superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, in
cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului
auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotararea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007
Guvernul

Hotarirea 780/2015

pentru aprobarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2015-2018 si a Planului
de actiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru
perioada 2015-2018
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Hotarirea 816/2015

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si
functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea anexei
nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului
Finantelor Publice
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Ordinul 5480/2015

Ordinul 5439/2015

Ordinul 1165/2015

pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe
baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de
3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta,
pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2015-2016
pentru modificarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul
preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.
5.561/2011
Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis
prevazute in cadrul Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare
tehnologice si de afaceri, aprobata prin Ordinul ministrului energiei, intreprinderilor mici si
mijlocii si mediului de afaceri nr. 980/2015
Ministerul Fondurilor Europene

Ordinul 2802/2015

Ordinul 3194/C/2015

privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de catre beneficiarii Programului
operational sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'', pentru accelerarea absorbtiei de fonduri,
in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei
Ministerul Justitiei
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare a
personalului contractual din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor
registrului comertului de pe langa tribunale
Ministerul Sanatatii

Ordinul 1287/2015

Ordinul 1255/2015

Ordinul 1297/2015

Ordinul 673/2015

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
pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale
necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr.
1.162/2010
privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 398/2013 pentru infiintarea
comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii
Ministerul Tineretului si Sportului
privind aprobarea Procedurilor si conditiilor de autorizare a participarii si organizarii de catre
federatiile sportive nationale a competitiilor sportive internationale
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