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In acest numar:
• Ajutor de stat
• Cardul national de sanatate
• Codul Muncii
• BNR

Ordin nr. 287 din 30 ianuarie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la
Procedurile specifice de implementare si control, precum si formularistica
necesara aplicarii schemei temporare de ajutor de stat, reglementata de
Hotararea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat
pentru motorina utilizata in agricultura in trimestrul IV al anului 2014,
aprobate prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.
83/2015
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
(M. Of. Partea I nr. 87 din 2 februarie 2015)

• Pensii private

Hotarare nr. 49 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de
Informatiile prezentate au caracter
asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul
general. Recomandam sa fie solicitata
consultanta de specialitate pentru national de asigurari sociale de sanatate“ din Legea nr. 95/2006 privind
reforma in domeniul sanatatii
fiecare caz particular.
Emitent: Guvernul Romaniei
Pentru informatii suplimentare va (M. Of. Partea I nr. 86 din 2 februarie 2015)
rugam sa ne contactati:
av. Marius Rimboaca
Partner
Legal Services
marius.rimboaca@ibsprofessional.ro
Adi Baniceru
Partner
Accounting, Audit, Tax
adi.baniceru@ibsprofessional.ro

Tel : (40-31) 420 53 33
Fax: (40-31) 420 62 48

Hotarare nr. 1 din 21 ianuarie 2015 asupra initiativei legislative a
cetatenilor intitulata "Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.
53/2003 - Codul muncii"
Emitent: Guvernul Romaniei
(M. Of. Partea I nr. 95 din 5 februarie 2015)
Circulara nr. 5 din 4 februarie 2015 privind nivelul ratei dobanzii de
referinta a Bancii Nationale a Romaniei
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
(M. Of. Partea I nr. 95 din 5 februarie 2015)

Norma nr. 3 din 5 februarie 2015 privind obligatiile de raportare si
transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii
Daca doriti sa nu mai primiti acest Buletin
Legislativ, va rugam sa trimiteti un e-mail private
la adresa office@ibsprofessional.ro cu
textul „dezabonare”. Acest serviciu este
gratuit.
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Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiara
(M. Of. Partea I nr. 106 din 10 februarie 2015)
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