BREVIAR LEGISLATIV
Informaţiile prezentate se referă la actele normative apărute în perioada 24 august – 28 august 2015 în Monitorul
Oficial nr. 641/24.08.2015 – Monitorul Oficial nr. 654/28.08.2015.
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Legi - 1
Legea 95/2006
M.Of. 652 din 28-aug-2015

privind reforma in domeniul sanatatii - Republicare
Ordonanţele Guvernului - 12

Ordonanta 36/2015
M.Of. 653 din 28-aug-2015

privind aprobarea participarii Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Romana, la
Centrul de Excelenta NATO pentru Operatii de Stabilitate

Ordonanta 37/2015
M.Of. 654 din 28-aug-2015

pentru modificarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor

Ordonanta 38/2015
M.Of. 654 din 28-aug-2015

privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti

Ordonanta 31/2015
M.Of. 651 din 27-aug-2015

pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, precum si
pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

Ordonanta 33/2015
M.Of. 651 din 27-aug-2015

pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a
personalului care gestioneaza fonduri comunitare

Ordonanta 34/2015
M.Of. 651 din 27-aug-2015

privind aprobarea platii contributiei anuale de participare a Romaniei la Comitetul pentru
Investitii sesiune largita din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii
cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte

Ordonanta 35/2015
M.Of. 651 din 27-aug-2015

privind reorganizarea activitatii de inspectie pentru clasificarea carcaselor, functionarea
sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine si ovine, monitorizarea si raportarea
preturilor acestora

Ordonanta 30/2015
M.Of. 651 din 27-aug-2015

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe
nerambursabile

Ordonanta 32/2015
M.Of. 651 din 27-aug-2015

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si
functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor
agricole si silvice, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia

Ordonanta 29/2015
M.Of. 646 din 26-aug-2015

privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice
nationale, pentru obiectivul ''Cooperare teritoriala europeana'', in perioada 2014-2020

Ordonanta 28/2015
M.Of. 641 din 24-aug-2015

pentru aprobarea platii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea Romaniei de membru al
Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabila IRENA, precum si pentru completarea anexei
nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile
internationale interguvernamentale la care Romania este parte

Ordonanta 27/2015
M.Of. 642 din 24-aug-2015

pentru modificarea si completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul
serviciilor sociale
HOTARARI, ORDINE SI ALTE ACTE NORMATIVE – 104 (selectie)
Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Ordinul 2201/2015

pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a
sanctiunilor
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Ordinul 2203/2015

pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de
persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor, in vederea acordarii deductibilitatii contributiei
de asigurari sociale de sanatate

Ordinul 2092/2015

pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire,
aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 163/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Norma 15/2015

privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare
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Camera Deputatilor
Ordinul 965/2015

pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevazute de Legea nr.
7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Ordinul 564/2015

privind modificarea si completarea 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, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015
Congresul Avocatilor

Hotarirea 13/2015

privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii
Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011
Guvernul

Hotarirea 639/2015

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea
infrastructurilor critice nationale

Hotarirea 679/2015

privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 96/2011

Hotarirea 685/2015

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea
copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011

Hotarirea 675/2015

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru
Controlul Activitatilor Nucleare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.627/2003

Hotarirea 643/2015

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de
infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are calitate de
donator de asistenta tehnica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 723/2010

Hotarirea 634/2015

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice

Hotarirea 633/2015

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si
functionarea Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului
nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Hotarirea 644/2015

pentru completarea mentiunii privind transpunerea normelor europene din Hotararea
Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu
efect de sera
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ordinul 1809/2015

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al
ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea
Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse
agricole

Ordinul 1898/2015

privind organizarea si functionarea Politiei Fitosanitare
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Ordinul 315/2015

privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului
finantelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in
cadrul axei prioritare ''Asistenta tehnica'' a Programului IPA de cooperare transfrontaliera
Romania-Serbia

Ordinul 506/2015

pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 ''Declaratie informativa privind
proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe
teritoriul Romaniei'
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Ministerul Finantelor Publice

Ordinul 978/2015

privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului
finantelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in
cadrul axei prioritare ''Asistenta tehnica'' a Programului IPA de cooperare transfrontaliera
Romania-Serbia

Ordinul 939/2015

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind
aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

Ordinul 961/2015

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015

Ordinul 876/2015

pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 ''Declaratie informativa privind
proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe
teritoriul Romaniei''

Ministerul Sanatatii

Ordinul 1032/2015

privind modificarea si completarea 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, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015

Ordinul 996/2015

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.509/2008 privind
aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru
reteaua de asistenta medicala
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