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Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 23 noiembrie – 27 noiembrie 2015 în Monitorul
Oficial nr. 872/23.11.2015 – Monitorul Oficial nr. 896/27.11.2015.
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Legi - 15
Legea 297/2015
M.Of. 893 din 27-noi-2015

Legea 298/2015
M.Of. 893 din 27-noi-2015
Legea 300/2015
M.Of. 893 din 27-noi-2015

Legea 294/2015

privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din
administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar
Brasov, judetul Brasov, in domeniul public al judetului Brasov si in administrarea Consiliului
Judetean Brasov, pentru realizarea obiectivului ''Aeroport International Brasov-Ghimbav''
privind modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participarii Romaniei, cu
drepturi depline, la Consiliul de Administratie al Colegiului Europei si a platii cotizatiei
anuale
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea platii contributiei
anuale de participare a Romaniei la Comitetul pentru Investitii sesiune largita din Cadrul
Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si pentru completarea anexei nr. 1 la
Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile
internationale interguvernamentale la care Romania este parte
pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

M.Of. 885 din 26-noi-2015
Legea 295/2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila

M.Of. 885 din 26-noi-2015
Legea 290/2015
M.Of. 882 din 25-noi-2015
Legea 289/2015
M.Of. 882 din 25-noi-2015

Legea 296/2015
M.Of. 884 din 25-noi-2015
Legea 278/2015
M.Of. 884 din 25-noi-2015

Legea 293/2015
M.Of. 884 din 25-noi-2015

Legea 292/2015
M.Of. 877 din 24-noi-2015
Legea 291/2015

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Jersey privind schimbul
de informatii in domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014
pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Conventia privind evaluarea impactului
asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata
de Romania prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a
partilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004
pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de
protectie sociala in perioada sezonului rece
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de
asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali
Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2015 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
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor
acte normative, precum si alte masuri

M.Of. 879 din 24-noi-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii
nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor
consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate

Legea 285/2015

pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole

M.Of. 874 din 23-noi-2015
Legea 287/2015
M.Of. 874 din 23-noi-2015
Legea 286/2015
M.Of. 875 din 23-noi-2015

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind
protectia informatiilor clasificate militare, semnat la Bucuresti la 26 martie 2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si
operelor comemorative de razboi
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Ordonante de urgenta ale Guvernului – 1
Ordonanta urgenta 56/2015
M.Of. 889 din 26-noi-2015

privind plata tratamentului in strainatate al persoanelor a caror stare de sanatate a fost
afectata in urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs in clubul
Colectiv din municipiul Bucuresti
Recursuri in interesul legii – 2 admise

Decizia 22/2015
M.Of. 876 din 24-noi-2015

[A] privind examinarea recursului in interesul legii declarat de procurorul general al
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea
dispozitiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, raportat la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv daca fapta angajatorului de a desfasura activitati de comercializare cu
amanuntul a produselor nealimentare in punctele de lucru din centrele comerciale, in zilele
de sarbatori legale prevazute de art. 139 alin. (1) din Codul muncii, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare, intruneste elementele constitutive ale contraventiei
prevazute de art. 260 alin. (1) lit. g) din acelasi cod, atunci cand angajatorul si-a indeplinit
obligatiile prevazute de art. 142 din acest act normativ

Decizia 17/2015
M.Of. 875 din 23-noi-2015

[A] referitoare la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 19 din Codul de
procedura penala, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul competent sa judece
recursul in interesul legii, stabileste ca in cauzele penale avand ca obiect infractiunile de
evaziune fiscala prevazute in Legea nr. 241/2005, instanta, solutionand actiunea civila,
dispune obligarea inculpatului condamnat pentru savarsirea acestor infractiuni la plata
sumelor reprezentand obligatia fiscala principala datorata si la plata sumelor reprezentand
obligatiile fiscale accesorii datorate, in conditiile Codului de procedura fiscala
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 81 (selectie)
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Ordinul 2963/2015

pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015,
aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 837/2015, precum si a modelului si
continutului formularului 602 ''Declaratie pe propria raspundere pentru exceptarea de la
plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care realizeaza
venituri din cedarea folosintei bunurilor''
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Ordinul 160/2015

privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al
gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare
in Domeniul Energiei nr. 16/2013
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Decizia 1079/2015

pentru modificarea si completarea unor reglementari in scopul transmiterii de documente,
date sau informatii de catre furnizorii de servicii postale prin mijloace electronice, precum si
pentru utilizarea acestor mijloace electronice in alte situatii
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Regulamentul 12/2015

privind modificarea partii introductive a alin. (4) al art. 58 din Regulamentul nr. 3/2013
pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din
4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si
registrele centrale de tranzactii, aprobat prin Hotararea Consiliului Autoritatii de
Supraveghere Financiara nr. 28/2013
Camera Deputatilor

Hotarirea 101/2015

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor-Noi avantaje pentru
consumatorii de energie - COM (2015) 339

Hotarirea 102/2015

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor-Lansarea procesului
de consultare publica privind o noua organizare a pietei energiei COM (2015) 340
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Hotarirea 103/2015

privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului
European si al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea in ceea ce priveste
eficienta energetica si de abrogare a Directivei 2010/30/UE - COM (2015) 341
Guvernul

Hotarirea 901/2015

privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice
Institutul National de Statistica

Ordinul 513/2015

privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie
(sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al
presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
Ministerul Afacerilor Externe

Ordinul 2127/2015

privind publicarea Programului de cooperare in domeniile educatiei, culturii si in alte
domenii conexe dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Palestinei, semnat la Ramallah la 19
octombrie 2015

Ordinul 2122/2015

pentru aprobarea Procedurii de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic
si consular al Romaniei
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ordinul 2425/2015

pentru aprobarea Procedurii de verificare si control privind schema de ajutor de stat pentru
compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de seceta severa manifestat in
perioada aprilie-septembrie 2015

Ordinul 2343/2015

privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe
baza de vin, recolta anului de comercializare 2015/2016
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Ordinul 5651/2015

pentru modificarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetatenii care au studiat in
Romania, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea
calificarilor profesionale, in vederea desfasurarii activitatii didactice in strainatate, aprobata
prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.590/2014

Ordinul 5602/2015

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului
nr. 2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregatire profesionala, a planului de
invatamant si a programei scolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care
se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar postliceal

Ordinul 5784/2015

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice
nr. 5.179/2015 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si
calificarile profesionale din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat evaluate in
perioada 4 mai-26 iulie 2015, incepand cu anul scolar 2015-2016

Ordinul 5629/2015

privind transferul de locuri intre cicluri de studii universitare si numarul de locuri - granturi
de studii (anul I) finantate de la bugetul de stat din institutiile de invatamant superior de
stat, pentru anul universitar 2015-2016
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Ordinul 2196/2015

privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie
(sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al
presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania

Hotarirea 2/2015

pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de
practician in insolventa, aprobat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a
Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind
organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica
profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania
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