
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 27.04.2020- 30.04.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
339 din 27 
aprilie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 aprilie 2020 
privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
340 din 27 
aprilie 2020 

MINISTERUL 
AFACERILOR 
INTERNE 
 

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 10 din 27 aprilie 2020 
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 
 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
343 din 28 
aprilie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 329 din 23 aprilie 2020 
privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul  din 
servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat 
la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020,  precum şi pentru completarea 
art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020  privind aprobarea normelor metodologice pentru 
stabilirea cheltuielilor pentru carantină  şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi 
pentru alocarea unei sume  din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii 
 

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
346 din 29 
aprilie 2020 
 

AGENŢIA 
NAŢIONALĂ DE 
CADASTRU ŞI 
PUBLICITATE 
IMOBILIARĂ 
 

ORDIN nr. 1.207 din 22 aprilie 2020 
privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele 
de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 
 



5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
350 din 30 
aprilie 2020 
 

MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII 
 

ORDIN nr. 725 din 30 aprilie 2020 
privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la 
domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 
 

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
351 din 30 
aprilie 2020 
 

AGENŢIA 
NAŢIONALĂ 
PENTRU 
OCUPAREA 
FORŢEI DE 
MUNCĂ 
 

ORDIN nr. 389 din 27 aprilie 2020 
pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere  prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 
19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor,  în situaţia 
închiderii temporare a unităţilor de învăţământ 
 

 


