
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 30.03.2020- 05.04.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 

administraţiei publice locale: 

 

NR. 

CRT

. 

NR. M.OF./ 

DATA  

PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

260 din 30 

martie 2020 

 

GUVERNUL 

ROMÂNIEI 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020 

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020  pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri  în 

domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială 

 

2. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

260 din 30 

martie 2020 

GUVERNUL 

ROMÂNIEI 

 

HOTARARE nr. 247 din 26 martie 2020 

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea,  

componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale 

3. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

262 din 31 

martie 2020 

 

MINISTERUL 

AFACERILOR 

INTERNE 

 

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 5 din 30 martie 2020 

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 

 

4. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

262 din 31 

martie 2020 

 

MINISTERUL 

AFACERILOR 

INTERNE 

 

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 6 din 30 martie 2020 

privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava,  a unor comune din zona 

limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie  asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din 

judeţul Suceava 

5. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

264 din 31 

martie 2020 

 

MINISTERUL 

AFACERILOR 

INTERNE 

 

ORDIN nr. 56 din 30 martie 2020 

privind desemnarea personalului competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni 

contravenţionale  pe perioada stării de urgenţă pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării  de asediu şi regimul 

stării de urgenţă 

 



6. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

265 din 31 

martie 2020 

 

AGENŢIA 

NAŢIONALĂ DE 

CADASTRU ŞI 

PUBLICITATE 

IMOBILIARĂ 

 

ORDIN nr. 842 din 26 martie 2020 

privind modificarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea  de 

către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică 

iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al 

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 

 

7. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

268 din 31 

martie 2020 

 

GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 26 martie 2020 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999  privind 

regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 

 

8. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

269 din 31 

martie 2020 

 

MINISTERUL 

MUNCII ŞI 

PROTECŢIEI 

SOCIALE Nr. 742 

din 31 martie 2020 

MINISTERUL 

TINERETULUI ŞI 

SPORTULUI Nr. 

493 din 31 martie 

2020 

 

ORDIN nr. 742/493/2020 

privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  

precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările  şi 

completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea  şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale  în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  şi 

pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială 

 

9. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

271 din 1 aprilie 

2020 

 

PARLAMENTUL 

ROMÂNIEI 

 

LEGE nr. 31 din 31 martie 2020 

pentru abrogarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de 

odihnă şi alte concedii  ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome  cu specific 

deosebit şi din unităţile bugetare 

 

10. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

280 din 3 aprilie 

2020 

PARLAMENTUL 

ROMÂNIEI 

 

LEGE nr. 37 din 2 aprilie 2020 

pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011 

 

11. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

282 din 3 aprilie 

2020 

GUVERNUL 

ROMÂNIEI 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 2 aprilie 2020 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor 

pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ 



 

12. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

282 din 3 aprilie 

2020 

 

GUVERNUL 

ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE nr. 269 din 2 aprilie 2020 

privind modificarea şi completarea 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

201/2020 

 

13. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

284 din 4 aprilie 

2020 

 

MINISTERUL 

AFACERILOR 

INTERNE 

 

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 7 din 4 aprilie 2020 

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 

 

 


