BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 29 iunie – 03 iulie 2015 în Monitorul
Oficial nr. 465/29.06.2015 – Monitorul Oficial nr. 490/03.07.2015.
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Legea 169/2015
M.Of. 489 din 03-iul-2015

Legi - 19
privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Organizatia pentru Eliberarea
Palestinei privind dobandirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra
terenurilor pentru buna functionare a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, semnat la
Bethlehem la 24 decembrie 2013

Legea 185/2015
M.Of. 490 din 03-iul-2015

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea
personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in
anul 2015

Legea 184/2015
M.Of. 490 din 03-iul-2015

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor
contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru
modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Legea 181/2015
M.Of. 484 din 02-iul-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea si
completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

Legea 177/2015
M.Of. 484 din 02-iul-2015
Legea 172/2015
M.Of. 480 din 01-iul-2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea
valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport, in baza carora se efectueaza
serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului
Ilfov

Legea 171/2015
M.Of. 480 din 01-iul-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si
completarea unor acte normative, precum si alte masuri

Legea 170/2015
M.Of. 481 din 01-iul-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si
completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al
apararii impotriva incendiilor

Legea 178/2015
M.Of. 481 din 01-iul-2015

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Legea 179/2015
M.Of. 481 din 01-iul-2015

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene
prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Legea 180/2015
M.Of. 481 din 01-iul-2015

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

Legea 173/2015
M.Of. 481 din 01-iul-2015

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene
prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor
de vacanta

Legea 163/2015
M.Of. 470 din 30-iun-2015

privind standardizarea nationala

2

Legea 164/2015
M.Of. 472 din 30-iun-2015

a viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole

Legea 167/2015
M.Of. 473 din 30-iun-2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor
clasificate

Legea 168/2015
M.Of. 473 din 30-iun-2015

pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea
procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in
perioada regimului comunist in Romania

Legea 174/2015
M.Of. 475 din 30-iun-2015

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor
masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si
completarea unor acte normative

Legea 182/2015
M.Of. 476 din 30-iun-2015
Legea 161/2015
M.Of. 469 din 29-iun-2015
Ordonanta urgenta 24/2015
M.Of. 473 din 30-iun-2015
Ordonanta urgenta 25/2015
M.Of. 473 din 30-iun-2015

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2010 pentru
infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
Ordonante de urgenţă ale Guvernului – 14
pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala
pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Ordonanta urgenta 26/2015
M.Of. 474 din 30-iun-2015

pentru completarea art. 12 din Ordonanta 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

Ordonanta urgenta 27/2015
M.Of. 474 din 30-iun-2015

pentru 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 si pentru stabilirea unor masuri bugetare

Ordonanta urgenta 29/2015
M.Of. 474 din 30-iun-2015

pentru modificarea si completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014
privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si
pentru modificarea si completarea unor acte normative

Ordonanta urgenta 30/2015
M.Of. 474 din 30-iun-2015

privind unele masuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu
gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera producatorilor de energie electrica,
pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii

Ordonanta urgenta 31/2015
M.Of. 474 din 30-iun-2015

pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 si pentru completarea art. 1
din Ordonanta 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

Ordonanta urgenta 32/2015
M.Of. 474 din 30-iun-2015
Ordonanta urgenta 34/2015
M.Of. 475 din 30-iun-2015

privind infiintarea Garzilor forestiere
privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe
nerambursabile
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Ordonanta urgenta 33/2015
M.Of. 475 din 30-iun-2015

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul feroviar

Ordonanta urgenta 28/2015
M.Of. 476 din 30-iun-2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul
prestarii de servicii transnationale

Ordonanta urgenta 22/2015
M.Of. 468 din 29-iun-2015

privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societatii ''Complexul
Energetic Hunedoara'' - S.A.

Ordonanta urgenta 21/2015
M.Of. 468 din 29-iun-2015

Ordonanta urgenta 23/2015
M.Of. 469 din 29-iun-2015

Decizia 22/2015
M.Of. 486 din 02-iul-2015

Decizia 18/2015
M.Of. 469 din 29-iun-2015

Ordinul 1451/2015

Ordinul 105/2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea
procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in
perioada regimului comunist in Romania, precum si a art. 3 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor
religioase din Romania
privind stabilirea unor masuri in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii in vederea
asigurarii protectiei intereselor esentiale ale sigurantei starii de sanatate a populatiei
Hotarari prealabile – 2 (admise)
[A] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a
problemei de drept vizand ''interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 466 alin. (1) din Codul
de procedura penala, in sensul de a se stabili daca institutia redeschiderii procesului penal
este aplicabila doar proceselor in care a avut loc o solutionare pe fond a cauzei (judecata in
prima instanta si in calea ordinara de atac) sau si celor care au avut ca obiect solutionarea
unor cai extraordinare de atac (contestatii in anulare, revizuire) ori alte cereri''
[A] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile, prin care sa dea o rezolvare de
principiu cu privire la urmatoarea chestiune de drept: Aplicabilitatea dispozitiilor art. 15 alin.
(2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile
ulterioare (Legea nr. 393/2004), in cazul condamnarii, prin hotarare judecatoreasca ramasa
definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate cu suspendarea conditionata a executarii
pedepsei, cu aplicarea art. 81-82 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al Romaniei,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul penal din 1969), respectiv cu
executarea in alte conditii decat cele prevazute de art. 57 alin. (1) din Codul penal din 1969
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 72 (selectie)
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia
Nationala de Administrare Fiscala
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

Ordinul 78/2015

pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei
electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi

Ordinul 94/2015

privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
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Domeniul Energiei nr. 140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de
operatorul pietei de energie electrica

Hotarirea 398/2015

Hotarirea 486/2015

Hotarirea 462/2015

Hotarirea 464/2015

Hotarirea 454/2015

Hotarirea 455/2015

Ordinul M.59/2015

Ordinul 71/2015

Ordinul 86/2015

Ordinul 91/2015

Guvernul
pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene
structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de
coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
privind aprobarea unor masuri administrative pentru buna functionare a institutiilor din
sistemul justitiei
privind aprobarea platii cotizatiilor si taxelor pentru realizarea interconectarii cu institutii
similare internationale in domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice,
precum si pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetica si histocompatibilitate, in
anul 2015
pentru aprobarea Listei cuprinzand categoriile de informatii secrete de stat, pe niveluri de
secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apararii Nationale
pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 298/2014 privind schema de
ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita si producatorilor de lapte si
de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate
pentru completarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea
elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care
au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea
achizitionarii de autoturisme, precum si pentru punerea in executare a hotararilor
judecatoresti
Ministerul Apararii Nationale
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului in
vederea ocuparii de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a posturilor permanente
din structurile de reprezentare nationala in strainatate, precum si a celor din structurile
internationale la care Romania este parte
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
privind aprobarea reglementarii tehnice ''Procedura pentru inspectia tehnica a statiilor
pentru prepararea betoanelor'', indicativ PCC 020 - 2015
privind aprobarea reglementarii tehnice ''Procedura pentru inspectia tehnica a
echipamentelor pentru debitarea, indreptarea si fasonarea barelor de otel beton folosite in
constructii'', indicativ PCC 021 - 2015
privind aprobarea reglementarii tehnice ''Procedura pentru inspectia tehnica a statiilor
pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrari de drumuri si aeroporturi'', indicativ PCC
019 - 2015
Ministerul Finantelor Publice
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Ordinul 776/2015

Ordinul 750/2015

Ordinul 1349/2015

Ordinul 761/2015

Ordinul 815/2015

Ordinul 768/2015

Ordinul 816/2015

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor
fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in
vederea achizitionarii de autoturisme
pentru modificarea art. 2 lit. b) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 419/2015 privind
stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de
drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finantelor Publice - aparat central si al
unitatilor subordonate
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015
pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant
profesionist din aviatia civila din Romania
Ministerul Sanatatii
pentru aprobarea Ghidului privind buna practica de distributie angro a medicamentelor
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul,
a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se
acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al
acestora
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.384/2010
privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de
performanta a activitatii managerului spitalului public
Ministerul Transporturilor
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015
pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant
profesionist din aviatia civila din Romania
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