
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 08.02.2021- 12.02.2021 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
127 din data de 
8 februarie 2021 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale 
 

ORDIN nr. 311/94/M.12/3.525/2020 
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al 
ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 
719/740/M.57/2.333/2014  privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului 
I din Legea nr. 17/2014  privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate  în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale  ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie  agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

 
2. MONITORUL 

OFICIAL nr. 
129 din data de 
9 februarie 2021 

Guvernul 
României 

HOTĂRÂRE nr. 20 din 27 ianuarie 2021 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a  Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013 
 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
131 din data de 
09 februarie 
2021 

 Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale 

ORDIN nr. 358 din 29 decembrie 2020 
privind modificarea şi completarea anexei la  Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru 
comercializarea produselor agricole şi silvice 
 



4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
140 din data de 
11 februarie 
2021 

Guvernul 
României 

HOTĂRÂRE nr. 35 din 10 februarie 2021 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 
2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
 

5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
144 din data de 
12 februarie 
2021 

Înalta Curte de 
Casaţie şi 
Justiţie 
 

DECIZIA nr. 24 din 19 octombrie 2020 
referitoare la interpretarea art. 41 alin. (1) din Codul de procedură civilă 
 

 


