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Legi - 13
Legea 273/2015
M.Of. 846 din
13-noi-2015
Legea 274/2015
M.Of. 846 din
13-noi-2015
Legea 270/2015
M.Of. 846 din
13-noi-2015
Legea 275/2015
M.Of. 846 din
13-noi-2015
Legea 251/2015
M.Of. 846 din
13-noi-2015
Legea 271/2015
M.Of. 842 din
12-noi-2015
Legea 272/2015
M.Of. 842 din
12-noi-2015
Legea 269/2015
M.Of. 843 din
12-noi-2015
Legea 264/2015
M.Of. 837 din
10-noi-2015

Legea 267/2015
M.Of. 839 din
10-noi-2015
Legea 263/2015
M.Of. 836 din
09-noi-2015
Legea 265/2015
M.Of. 836 din
09-noi-2015
Legea 266/2015
M.Of. 836 din 09noi-2015

pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei impotriva cancerului de san

privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei impotriva cancerului

privind Statutul rezervistilor voluntari

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.
202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca
pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de
la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, adoptat la 11
decembrie 1997
pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii institutiilor si autoritatilor publice
centrale si locale
privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri
funciare
pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si
Islanda, pe de la alta parte, cu privire la participarea Islandei la indeplinirea in comun a angajamentelor
Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia si ale Islandei pentru cea de-a doua perioada de
angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra
schimbarilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de
eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea si completarea
unor acte normative
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri
privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art.
101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Decizii ale Curtii Constitutionale – 1 admisa

Decizia 603/2015
M.Of. 845 din
13-noi-2015

[A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 301 alin. (1) si art. 308 alin. (1) din
Codul penal
Recursuri in interesul legii – 1 admis

Decizia 15/2015
M.Of. 816 din
03-noi-2015

[A] privind recursul in interesul legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa
Inalta Curte de Casatie si Justitie vizand interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 348 din
Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), in ipoteza exercitarii activitatilor
specifice profesiei de avocat de catre persoane care nu fac parte din formele de organizare profesionala
recunoscute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu
modificarile ulterioare
2

HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 76 (selectie)
Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Ordinul 3753/2015

privind monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici si a implementarii
procedurilor disciplinare
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Ordinul 2791/2015

pentru aprobarea Procedurii privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii intre Agentia
Nationala de Administrare Fiscala si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a informatiilor privind lista
persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din
asigurarile de sanatate, in vederea anularii contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de catre
persoanele fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, incepand cu data de
1 ianuarie 2012 si pana la data intrarii in vigoare a prevederilor art. I pct. 17 si 18 din Ordonanta
Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Guvernul

Hotarirea 905/2015
Hotarirea 909/2015
Hotarirea 910/2015

pentru indexarea indemnizatiilor acordate in baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei
pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Consultativ
al Consiliului Concurentei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 390/2012
pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurentei, in vederea desfasurarii activitatilor specifice
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Ordinul 5558/2015

privind aprobarea programelor pentru sustinerea examenului national de definitivare in invatamant
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Ordinul 2184/2015
Ordinul 2185/2015

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2015
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru
semestrul II al anului 2015
Ministerul Sanatatii

Ordinul 1295/2015

privind autorizarea de fabricatie a producatorilor, importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv
cele pentru investigatie clinica si a unitatilor de control independente si privind acordarea certificatului
de buna practica de fabricatie
Ministerul Transporturilor

Ordinul 1050/2015
Ordinul 1170/2015

Ordinul 1169/2015

pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat in care este organizat control fitosanitar,
precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantina fitosanitara vamala
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.
1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul
Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 536/2012 privind
aprobarea Listei cuprinzand punctele si locurile de operare si limitele acestora, a caror infrastructura
portuara apartine domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si limitele radelor
portuare si ale zonelor de ancoraj
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