BREVIAR LEGISLATIV
Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 26 octombrie – 30 octombrie 2015
în Monitorul Oficial nr. 794/26.10.2015 – Monitorul Oficial nr. 810/30.10.2015.

Acte normative

95

Legi

7

Decizii ale Curtii Constitutionale

6

Decrete prezidentiale

14

Ordonante ale Guvernului

0

Ordonante de urgenta ale Guvernului

4

Hotarari CEDO

0

Hotarari prealabile/Recursuri in interesul legii
Ordine, Hotarari si alte acte normative

4 (1 admisa)
60

-****-

1

Legi - 7
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2013 pentru
prorogarea termenului prevazut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind
amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate
privind ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru
imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA,
semnat la Bucuresti la 28 mai 2015
privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei

Legea 247/2015
M.Of. 808 din 30-oct-2015
Legea 233/2015
M.Of. 808 din 30-oct-2015
Legea 250/2015
M.Of. 808 din 30-oct-2015
Legea 249/2015
M.Of. 809 din 30-oct-2015
Legea 237/2015
M.Of. 800 din 28-oct-2015
Legea 244/2015
M.Of. 797 din 27-oct-2015
Legea 245/2015
M.Of. 797 din 27-oct-2015

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind
infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2015 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 46/2015
M.Of. 801 din 28-oct-2015
Ordonanta urgenta 47/2015
M.Of. 806 din 29-oct-2015
Ordonanta urgenta 48/2015
M.Of. 807 din 29-oct-2015
Ordonanta urgenta 45/2015
M.Of. 798 din 27-oct-2015

Ordonante de urgenta ale Guvernului - 4
pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor
acte normative
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare
pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor
cauzate de fenomenul meteorologic de seceta severa in perioada aprilie-septembrie
2015

Recursuri in interesul legii/Hotarari prealabile – 4 (1 admisa)
Decizia 26/2015
M.Of. 803 din 29-oct-2015

Decizia 18/2015
M.Of. 801 din 28-oct-2015

privind examinarea sesizarii formulata de Curtea de Apel Constanta - Sectia I civila
in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarei
chestiuni de drept: daca pentru stabilirea majorarii cuantumului pensiei de serviciu
cuvenite magistratilor cu 1% potrivit art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, trebuie avuta in vedere numai vechimea in functia de judecator si
procuror atat pentru indeplinirea conditiei vechimii de 25 de ani, cat si pentru
vechimea care depaseste aceasta limita sau poate fi avuta in vedere in acest scop si
vechimea in alte functii de specialitate juridica asimilata cu vechimea in
magistratura in conformitate cu art. 82 alin. (2) si art. 86 din Legea nr. 303/2004,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
[A] referitoare la interpretarea si aplicarea art. 3 alin. (1) lit. p) si art. 19 alin. (1) din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, si stabileste ca perioada in care o persoana a fost ucenic cu
plata si a urmat cursurile unei scoli profesionale: 1. anterior datei de 1 ianuarie
1949 va fi considerata stagiu de cotizare daca ucenicii au primit salariu ori au
cotizat la fostele case de asigurari sociale; 2. intre 1 ianuarie 1949 si 1 ianuarie 1954
va fi considerata vechime in munca, indiferent daca in privinta ucenicilor a existat
obligatia virarii contributiilor la fostele case de asigurari sociale, dar va reprezenta
stagiu de cotizare numai in masura in care s-a cotizat la fostele case de asigurari
sociale; 3. dupa 1 ianuarie 1954 si pana la 1 aprilie 2001 va fi considerata stagiu de
cotizare si vechime in munca perioada practicii in productie
2

Decizia 23/2015
M.Of. 797 din 27-oct-2015

Decizia 27/2015
M.Of. 794 din 26-oct-2015

referitoare la interpretarea dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, si art. 7 alin. (1), (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr.
1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, si ale
Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale,
republicata, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru
cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, drepturile acordate prin hotarari
judecatoresti irevocabile privind cresterile salariale de 2%, 5% si 11% prevazute de
Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in
anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru
personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit
anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de
demnitate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 231/2007, cu modificarile
ulterioare, se incadreaza in sintagma de “indemnizatie avuta” si vor fi luate in
considerare la stabilirea pensiei de serviciu a magistratilor
privind examinarea sesizarii formulata de Curtea de Apel Iasi - Sectia litigii de
munca si asigurari sociale in Dosarul nr. 4.092/99/2014 privind pronuntarea unei
hotarari prealabile si, in consecinta
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 95 (selectie)

Ordinul 155/2015

Ordinul 605/2015

Hotarirea 898/2015

Hotarirea 823/2015
Hotarirea 864/2015

Hotarirea 882/2015

Hotarirea 865/2015

Ordinul 947/2015

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a prevederilor art. 104 din
Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
nr. 16/2013
Consiliul Concurentei
privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru completarea Instructiunilor
privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 50 si
50^1 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui
Consiliului Concurentei nr. 419/2010
Guvernul
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind
acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici
si mijlocii
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 811/2010 privind
controlul statului portului
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 980/2006 pentru
aprobarea platii contributiei financiare a Romaniei la construirea noului Cartier
General al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei
interministeriale de evaluare la nivel national a programelor de inzestrare de
importanta strategica ale Ministerului Apararii Nationale
pentru aprobarea Strategiei Arhivelor Nationale 2015-2021 si a Planului de actiuni
al Strategiei Arhivelor Nationale 2015-2021
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1.851/2013
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Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
Ordinul 5160/2015
privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educatie
permanenta de catre institutiile de invatamant superior acreditate
Ordinul 5442/2015
privind modificarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor
de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia, aprobata prin
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.564/2011
Ordinul 5530/2015
privind completarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii si a
anexelor la actele de studii emise de institutiile de invatamant superior din
Romania, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului nr. 5.436/2011
Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
Ordinul 1234/2015

Ordinul 1236/2015

Ordinul 1235/2015

privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor
de minimis prevazute in cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitatilor
antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START,
aprobata prin Ordinul ministrului energiei, intreprinderilor mici si mijlocii si
mediului de afaceri nr. 741/2015
privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor
de minimis prevazute in cadrul Programului de dezvoltare si modernizare a
activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, aprobata prin
Ordinul ministrului energiei, intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri nr.
794/2015
privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor
de minimis prevazute in cadrul Programului national multianual pentru dezvoltarea
culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor
mici si mijlocii, aprobata prin Ordinul ministrului energiei, intreprinderilor mici si
mijlocii si mediului de afaceri nr. 962/2015
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