BREVIAR LEGISLATIV

Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 06 iulie – 10 iulie 2015 în Monitorul
Oficial nr. 491/06.07.2015 – Monitorul Oficial nr. 517/10.07.2015.

Acte normative

153

Legi

12

Decizii ale Curtii Constitutionale

36 (1 admisa)

Decrete prezidentiale

36

Ordonante ale Guvernului

1

Ordonante de urgenta ale Guvernului

0

Hotarari CEDO

0

Hotarari prealabile

3 (2 admise)

Ordine, Hotarari si alte acte normative

65

1

Legea 194/2015
M.Of. 507 din 09-iul-2015

Legea 175/2015
M.Of. 504 din 08-iul-2015

Legea 192/2015
M.Of. 504 din 08-iul-2015
Legea 195/2015
M.Of. 504 din 08-iul-2015

Legea 176/2015
M.Of. 496 din 07-iul-2015

Legi - 12
pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
privind ratificarea celui de-al treilea Protocol aditional dintre Guvernul Romaniei si Guvernul
Republicii Moldova, semnat la Chisinau la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul
Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta
tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane
de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010
pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea
ocuparii fortei de munca
pentru ratificarea Protocolului, semnat de Romania la Varsovia la 25 noiembrie 2014, pentru
modificarea Conventiei privind organizarea si activitatea Bancii Internationale de Cooperare
Economica (cu modificarile aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie
1977 si 18 decembrie 1990) si a Statutului Bancii Internationale de Cooperare Economica (cu
modificarile aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 si 18
decembrie 1990), semnate la Moscova la 22 octombrie 1963

Legea 183/2015
M.Of. 496 din 07-iul-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Legea 187/2015
M.Of. 499 din 07-iul-2015

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Legea 189/2015
M.Of. 492 din 06-iul-2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, stationarea,
desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei

Legea 190/2015
M.Of. 492 din 06-iul-2015

Legea 188/2015
M.Of. 492 din 06-iul-2015

Legea 191/2015
M.Of. 494 din 06-iul-2015
Legea 186/2015
M.Of. 495 din 06-iul-2015

privind modificarea si completarea Legii nr. 240/2013 pentru realizarea capabilitatii
operationale aeriene cuprinse in Faza 1 a Etapei de tranzitie initiala a Conceptiei de realizare
graduala a capabilitatii de aparare aeriana in cadrul programului ''Avion multirol al Fortelor
Aeriene''
pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea
cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a
scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul
Uniunii Europene
pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a
locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si
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completarea unor acte normative

Decizia 363/2015
M.Of. 495 din 06-iul-2015

Decizii ale Curtii Constitutionale – 1 (admisa)
[A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr.
241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

Ordonanta 14/2015
M.Of. 506 din 08-iul-2015

Ordonante ale Guvernului – 1
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

Decizia 11/2015
M.Of. 501 din 08-iul-2015

Decizia 17/2015
M.Of. 503 din 08-iul-2015

Ordinul 104/2015

Ordinul 100/2015

Hotarari prealabile – 2 (admise)
cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 63 alin. (5) lit. e) si
art. 115 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si lit. e) din Legea nr.
340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, si ale art. 123 alin. (5) din Constitutie, prefectului ii este recunoscut
dreptul de a ataca in fata instantei de contencios administrativ actele administrative emise
de autoritatile administratiei publice locale, in intelesul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
[A] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile prin care sa dea o rezolvare de
principiu cu privire la urmatoarea chestiune de drept: ''Conform art. 8 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor
operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008),
raportat la prevederile art. 1 si art. 2 din Actul constitutiv al Fondului National de Garantare a
Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, prevazut in anexa la Hotararea
Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondul National de Garantare a Creditelor
pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, republicata, cu modificarile ulterioare (Actul
constitutiv al FNGCIMM), raportat la art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) si alin. (3) din Legea nr.
93/2009 privind institutiile financiare nebancare (Legea nr. 93/2009) si la art. 3, art. 7 pct. 10
si pct. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si
adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu
modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006), in
forma in vigoare in perioada 2009-2011, prin notiunea de societati financiar-bancare
legiuitorul a inteles si institutiile financiar-nebancare constituite ca societati comerciale pe
actiuni, la care statul este actionar unic sau majoritar?''
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 65 (selectie)
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic in vederea
realizarii obiectivelor din sectorul gazelor naturale
privind modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie
electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin
certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
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Domeniul Energiei nr. 48/2014

Ordinul 96/2015

Ordinul 98/2015

Ordinul 409/2015

Ordinul 331/2015

Hotarirea 487/2015

Hotarirea 475/2015

Ordinul 77/2015

Ordinul 64/2015

Ordinul 164/2015

Ordinul 773/2015

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clientilor finali de
energie electrica si gaze naturale
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care
desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale si a conditiilor-cadru de valabilitate
aferente autorizatiilor
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor de referinta si
a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale
destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate
pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea
formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie
personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul
de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si
fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu
Guvernul
pentru modificarea alin. (5) al art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.142/2012 privind aprobarea
Strategiei nationale impotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 si a Planului
national de actiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei nationale impotriva
traficului de persoane pentru perioada 2012-2016
Ministerul Afacerilor Interne
privind sistemul decizional si de coordonare pentru implementarea programelor nationale si
pentru gestionarea asistentei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020,
domeniul Afaceri interne
privind stabilirea unor masuri organizatorice in scopul asigurarii exercitarii dreptului de a
consulta dosarul penal
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
privind aprobarea reglementarii tehnice ''Procedura pentru inspectia tehnica a
echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea si finisarea lucrarilor de pamant
specifice la drumuri, aeroporturi si fundatii speciale'', indicativ PCC 024-2015
Ministerul Finantelor Publice
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici
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si pentru modificarea unor reglementari contabile

Ordinul 775/2015

Ordinul 774/2015

Ordinul 2260/2015

Ordinul 2154/C/2015

Ordinul 801/2015

Ordinul 764/2015

Ordinul 745/2015

pentru completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind
organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul
Romaniei un sediu permanent
pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata premiilor
revendicate in conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2015 pentru
organizarea Loteriei bonurilor fiscale
Ministerul Fondurilor Europene
privind aprobarea Procedurii de evaluare semestriala a activitatii/performantelor
profesionale individuale ale personalului care gestioneaza asistenta financiara
nerambursabila comunitara
Ministerul Justitiei
pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie,
aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.643/C/2015
Ministerul Sanatatii
pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea
formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie
personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul
de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si
fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu
Ministerul Transporturilor
pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-DPA ''Autorizarea
organizatiilor distribuitoare de produse aeronautice'', editia 1/2015
pentru publicarea acceptarii amendamentelor din 2015 la anexele Acordului european
referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat si
semnat la Geneva la 30 septembrie 1957
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