
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 22.06.2021- 25.06.2021 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

NR. 
CRT. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
614 din data de 
22 iunie 2021 

Agenția națională de 
cadastru și publicitate 
imobiliară 

ORDIN nr. 656 din 15 iunie 2021 pentru completarea Regulamentului privind 
realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea 
din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului 
general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
618 din data de 
23 iunie 2021 

Parlamentul României LEGEA nr. 166 din 22 iunie 2021 privind modificarea și completarea art. 7 
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 

3 MONITORUL 
OFICIAL nr. 
622 din data de 
25 iunie 2021 

Ministerul muncii și 
protecției sociale 

ORDIN nr. 540 din 18 iunie 2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 
ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului 
documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției 
sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de 
protecție socială 

4 MONITORUL 
OFICIAL nr. 
628 din data de 
25 iunie 2021 

Guvernul României HOTĂRÂREA nr. 678 din 24 iunie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 
3 la Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 



5 MONITORUL 
OFICIAL nr. 
629 din data de 
25 iunie 2021 

Guvernul României ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din  24 iunie 2021 pentru stabilirea 
unor măsuri privind finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiții din 
cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții 

 


