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Curtea Europeana A Drepturilor Omului - 1
Hotarire din 2011
in Cauza Stefan Angelescu si altii impotriva Romaniei (Cererile nr. 30.198/04,
M.Of. 732 din 30-sep-2015
30.200/04, 3.484/05 si 36.298/07)
Ordonanta de urgenta a Guvernului - 3
Ordonanta urgenta 39/2015
privind unele masuri pentru consolidarea pozitiei de actionar al statului la
M.Of. 733 din 30-sep-2015
operatorii economici la care Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si
Mediului de Afaceri are calitatea de institutie publica implicata
Ordonanta urgenta 38/2015
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
M.Of. 730 din 29-sep-2015
64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenta
Ordonanta urgenta 41/2015
pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru
M.Of. 733 din 30-sep-2015
reglementarea unor masuri bugetare
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 75 (selectie)
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordinul 2291/2015
pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare
in Romania
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordinul 149/2015
privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii
licentelor de furnizare si pentru titularii licentelor de operare a sistemelor de
transport al gazelor naturale, pentru ciclul de inmagazinare 2015-2016
Ordinul 140/2015
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru
activitatile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale si
pentru modificarea unor ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordinul 943/2015
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului
nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015
Ordinul 954/2015
privind modificarea anexei nr. 2 si anexei nr. 3 la Ordinul 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
Ordinul 828/2015
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
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotarirea 895/2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 326/2005
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Guvernul
Hotarirea 794/2015

privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 337/1993
pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe langa
judecatorii
Hotarirea 800/2015
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 206/2015 privind
aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016
Hotarirea 772/2015
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si
functionarea Ministerului Justitiei
Hotarirea 790/2015
privind prorogarea unor termene prevazute in Hotararea Guvernului nr.
1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr.
252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
Ordinul 5086/2015
privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii
profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar
in anul scolar 2015-2016
Ordinul 5269/2015
privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si
certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master
sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior din strainatate
Ordinul 5286/2015
privind aprobarea Planului de invatamant pentru programul de pregatire
psihopedagogica si metodica si a normelor metodologice de organizare si
desfasurare a programului de pregatire psihopedagogica si metodica a maistrilor
instructori absolventi de scoli postliceale/colegii din invatamantul tertiar
nonuniversitar/scoli de maistri in domeniu si a antrenorilor absolventi de liceu
urmat de o scoala de antrenori, scoli postliceale ori colegii de invatamant tertiar
nonuniversitar de profil, cu specializarea in ramura de sport respectiva, in vederea
certificarii pentru profesia didactica
Ministerul Finantelor Publice
Ordinul 1119/2015
ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr.
2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului
''Prima casa'' si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri
necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea
Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a
programului ''Prima casa''
Ministerul Sanatatii
Ordinul 1211/2015
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului
nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015
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