
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 05.04.2021- 09.04.2021 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

NR. 
CRT. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 345 
din data de 05 
aprilie 2021 

Parlamentul Romaniei LEGE nr. 58 din 2 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în 
contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 
salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării 
forței de muncă 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 346 
din data de 05 
aprilie 2021 

Guvernul României ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 25 din 31 martie 2021 privind modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 349 
din data de 06 
aprilie 2021 

Agenția Națională De 
Cadastru Și 
Publicitate Imobiliară 

ORDIN nr. 348 din 31 martie 2021 privind completarea Normelor de timp pentru 
operațiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Național de 
Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016 

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 350 
din data de 06 
aprilie 2021 

Ministrul Muncii Și 
Protecției Sociale 

ORDIN nr. 214 din 22 februarie 2021. pentru aprobarea modelului documentelor 
prevăzute la art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii 

5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 352 
din data de 06 
aprilie 2021 

Parlamentul Romaniei LEGE nr. 59 din 6 aprilie 2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 
privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în 
situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a 
copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și 



angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de 
muncă 

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 352 
din data de 06 
aprilie 2021 

Parlamentul Romaniei LEGE nr. 60 din 6 aprilie 2021. privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte 
normative 

7. MONITORUL 
OFICIAL nr. 353 
din data de 07 
aprilie 2021 

Curtea Constituțională D E C I Z I A Nr. 112 din 23 februarie 2021 referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, în redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din 
Legea nr. 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, ale art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel 
cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, și ale art. 517 alin. (1) 
lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
precum și a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 

8. MONITORUL 
OFICIAL nr. 356 
din data de 07 
aprilie 2021 

Ministerul Mediului, 
Apelor Și Pădurilor 

ORDIN nr. 57 din 26 aprilie 2021. pentru modificarea preambulului conținutului-cadru 
al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de 
Administrația Națională „Apele Române” prevăzut în anexa la Ordinul ministrului 
mediului, apelor și pădurilor nr. 1.708/2020 pentru aprobarea conținutului-cadru al 
protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de 
Administrația Națională „Apele Române” 

9. MONITORUL 
OFICIAL nr. 357 
din data de 07 
aprilie 2021 

Curtea Constituțională D E C I Z I A Nr. 102 din 17 februarie 2021 referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (3) și ale art. 249 alin. (1) din Codul de 
procedură penală, precum și ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și 
sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și 
combatere a finanțării terorismului 

10. MONITORUL 
OFICIAL nr. 357 
din data de 07 
aprilie 2021 

Guvernul României HOTĂRÂRE nr. 392 din 31 martie 2021. privind aprobarea limitelor anuale, aferente 
anilor 2021, 2022 și 2023, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și 
pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate 
de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale 



11. MONITORUL 
OFICIAL nr. 357 
din data de 07 
aprilie 2021 

Guvernul României DECIZIE nr. 268 din 7 aprilie 2021. privind constituirea și atribuțiile Comitetului 
interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul 
pandemiei de COVID-19 

12. MONITORUL 
OFICIAL nr. 358 
din data de 08 
aprilie 2021 

Ministerul Tineretului 
Și Sportului   
Ministerul Sănătății  

ORDIN nr. 197 din 2 aprilie 2021/ nr. 462 din 6 aprilie 2021 pentru aprobarea 
regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele 
sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea 
sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele 
acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în 
spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și 
aerobic 

13. MONITORUL 
OFICIAL nr. 361 
din data de 08 
aprilie 2021 

Guvernul României HOTĂRÂRE nr. 388 din 31 martie 2021. privind modificarea și completarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 962/2001 

14. MONITORUL 
OFICIAL nr. 363 
din data de 08 
aprilie 2021 

Guvernul României ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și 
indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 

15. MONITORUL 
OFICIAL nr. 364 
din data de 08 
aprilie 2021 

Casa Națională De 
Asigurări De Sănătate 

ORDIN nr. 442 din 1 aprilie 2021. pentru modificarea și completarea Ordinului 
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/2020 privind aprobarea 
Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane 
prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 
pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență 

16. MONITORUL 
OFICIAL nr. 366 
din data de 09 
aprilie 2021 

Guvernul României HOTĂRÂRE nr. 391 din 31 martie 2021 pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a 
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 15/2016 

17. MONITORUL 
OFICIAL nr. 369 
din data de 09 

Casa Națională De 
Asigurări De Sănătate 

HOTĂRÂRE nr. 432 din 8 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 



aprilie 2021 COVID-19 

 


