BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 02 iunie – 05 iunie 2015 în Monitorul
Oficial nr. 380/02.06.2015 – Monitorul Oficial nr. 398/05.06.2015.

Acte normative

107

Legi

9

Decizii ale Curtii Constitutionale

13 (2 admise)

Decrete prezidentiale

18

Ordonante ale Guvernului

0

Ordonante de urgenta ale Guvernului

1

Hotarari CEDO

0

Hotarari prealabile

3

Ordine, Hotarari si alte acte normative

63

1

Legea 126/2015
M.Of. 395 din 05-iun-2015

Legi - 9
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Legea 128/2015
M.Of. 395 din 05-iun-2015

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea
politiei locale nr. 155/2010

Legea 129/2015
M.Of. 396 din 05-iun-2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in
regim de inchiriere

Legea 189/2003
M.Of. 392 din 04-iun-2015

Legea 123/2015
M.Of. 386 din 03-iun-2015

privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala - Republicata
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2014 privind infiintarea
Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, stabilirea unor
masuri de eficientizare a activitatii de privatizare pentru dezvoltarea in conditii de
profitabilitate a activitatii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea
drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiti
operatori economici, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea 122/2015
M.Of. 387 din 03-iun-2015

pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse
regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative

Legea 121/2015
M.Of. 382 din 02-iun-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea si
completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

Legea 120/2015
M.Of. 382 din 02-iun-2015
Legea 125/2015
M.Of. 383 din 02-iun-2015

Ordonanta urgenta 15/2015
M.Of. 386 din 03-iun-2015

privind stimularea investitorilor individuali-business angels
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si
completarea unor acte normative
Ordonante de urgenta ale Guvernului - 1
pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum si pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se
aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

Decizia 195/2015
M.Of. 396 din 05-iun-2015

Curtea Constitutionala – 2 (admise)
[A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a
doua din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Decizia 222/2015
M.Of. 380 din 02-iun-2015

[A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. (1) lit. b) si ale
art. 110 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
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Decizia 10/2015
M.Of. 389 din 04-iun-2015

Decizia 3/2015
M.Of. 380 din 02-iun-2015

Decizia 11/2015
M.Of. 381 din 02-iun-2015

Ordinul 139/2015

Ordinul 841/2015

Ordinul 61/2015

Hotarirea 390/2015

Hotarirea 396/2015
Hotarirea 388/2015

Hotarari prealabile - 3
[A] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei
de drept vizand modalitatea de interpretare a dispozitiilor art. 367 alin. (1) si (6) din Codul
penal, respectiv daca este indeplinita conditia tipicitatii infractiunii de grup infractional
organizat (sau daca sunt intrunite elementele constitutive) atunci cand pentru infractiunea
care intra in scopul grupului a intervenit dezincriminarea odata cu intrarea in vigoare a noului
Cod penal
[A] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarei
chestiuni de drept: ''daca, in aplicarea dispozitiilor art. 6 din Codul penal, la stabilirea
pedepsei aplicabile potrivit noii legi in cazul unei pluralitati de infractiuni care, potrivit
Codului penal din 1969, presupunea retinerea starii de recidiva postcondamnatorie, iar,
potrivit noului Cod penal conditiile art. 41 nu mai sunt intrunite, se ia in considerare
pedeapsa aplicabila potrivit art. 43 alin. (1), fara aprecieri asupra starii de recidiva, sau cea
aplicabila potrivit art. 44 raportat la art. 39 din Codul penal''
[A] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii
de drept ''daca in privinta infractiunii de contrabanda, in cazul in care bunurile care fac
obiectul infractiunii au fost identificate si indisponibilizate in vederea confiscarii, se va
dispune atat confiscarea bunurilor respective, cat si obligarea autorului/autorilor la plata
taxelor vamale, a accizelor si a taxei pe valoare adaugata, calculate prin raportare la valoarea
in vama a bunurilor confiscate ori se va dispune doar confiscarea bunurilor respective''
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 63 (selectie)
Agentia Nationala Antidoping
pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a
contraventiilor prevazute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului
in sport
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
privind aprobarea modelului, continutului si a normelor tehnice de utilizare si completare a
formularelor specifice destinate utilizarii in activitatea vamala
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantitatilor de energie electrica
produse in cogenerare de inalta eficienta in vederea certificarii prin garantii de origine
Guvernul
privind modificarea si completarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau
examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 677/2013
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005
privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.915/2006
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea
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normelor de implementare a programului ''Prima casa''

Ordinul 236/2015

Ordinul 52/2015

Instructiunile 50/2015

Ordinul 3782/2015

Ordinul 624/2015

Institutul National de Statistica
privind actualizarea Clasificarii produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA
Ministerul Afacerilor Interne
pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor
de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza
la si de la locul de munca, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor
interne, nr. 51/2014
pentru modificarea si completarea Instructiunilor ministrului administratiei si internelor nr.
82/2010 privind organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele
oficiale administrative
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini din
state terte UE in unitatile de invatamant preuniversitar/institutiile de invatamant superior
acreditate/autorizate provizoriu, in anul scolar/universitar 2015-2016
Ministerul Finantelor Publice
privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiza si/sau de gestiune in cadrul Programului
''Prima casa'', Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare
pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene
alocate Romaniei, Programului privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare
prin credite bancare cu garantie guvernamentala si al Programului privind cresterea calitatii
arhitectural-ambientale a cladirilor

Ordinul 644/2015

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane
fizice in cadrul Programului FIDELIS

Ordinul 600/2015

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Ordinul 831/2015

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Ordinul 703/2015

Ordinul 669/2015

Ministerul Sanatatii
pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 75/2009 pentru
aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman si
pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 245/2012 pentru aprobarea preturilor
la medicamentele de uz uman cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de
uz uman autorizate de punere pe piata in Romania
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 477/2009 privind
infiintarea Registrului National de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu
gestionarea datelor din Registrul National de Transplant din cadrul unitatilor sanitare
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acreditate pentru efectuarea de transplant de organe si stabilirea datelor necesare
inregistrarii unei persoane pentru atribuirea codului unic de inregistrare la Agentia Nationala
de Transplant

Ordinul 673/2015

privind completarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003,
aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 386/2004

Ordinul 81/2015

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a
cererilor de autorizare a efectuarii unor transferuri de fonduri
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