
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 11.01.2021- 15.01.2021 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

NR. 
CRT. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
31 din data de 
12 ianuarie 
2021 

Ministrul finanţelor ORDIN nr. 27 din 6 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 1.917/2005 

 
2. MONITORUL 

OFICIAL nr. 
31 din data de 
12 ianuarie 
2021 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE 
ŞI JUSTIŢIE 
COMPLETUL PENTRU 
SOLUŢIONAREA 
RECURSULUI ÎN INTERESUL 
LEGII 

DECIZIE nr. 25 din 26 octombrie 2020 referitoare la recursul în interesul 
legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificările şi completările ulterioare 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
31 din data de 
12 ianuarie 
2021 

Ministrul finanţelor  ORDIN nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situaţiilor 
financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 
decembrie 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale 
ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice  

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
36 din data de 
12 ianuarie 
2021 

Guvernul României HOTĂRÂRE nr. 3 din 12 ianuarie 2021 privind prelungirea stării de alertă 
pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 



5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
40 din data de 
13 ianuarie 
2021 

Guvernul României HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată 

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
45 din data de 
15 ianuarie 
2021 

Ministrul educaţiei ORDIN nr. 3108 din 12 ianuarie 2021 pentru completarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr 5.447/2020 
 

7. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
50 din data de 
15 ianuarie 
2021 

Guvernul României ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 15 ianuarie 2021 privind unele 
măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de 
vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii 

 


