
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 09.06.2020- 12.06.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
493 din 10 iunie 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 77 din 10 iunie 2020 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019  privind stabilirea unor măsuri 
la nivelul administraţiei publice centrale  şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
496 din 11 iunie 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 4 iunie 2020 
privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale 
 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
503 din 12 iunie 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 465 din 11 iunie 2020 
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020  
privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
 

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
504 din 12 iunie 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 11 iunie 2020 
pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, 
precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială  în domeniile de 
activitate în care se menţin restricţii 
 

5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
505 din 13 iunie 
2020 
 

MINISTERUL 
TINERETULUI ŞI 
SPORTULUI Nr. 
619 din 12 iunie 
2020 

ORDIN nr. 619/1.077/2020 
pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele 
sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber,  pentru practicarea sporturilor 
de echipă în aer liber de către sportivii de performanţă,  pentru reluarea activităţii de nataţie în 



MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII Nr. 
1.077 din 12 iunie 
2020 
 

bazinele acoperite şi în aer liber din România,  în vederea desfăşurării de către sportivii 
profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor de pregătire fizică 
organizate în spaţii închise, respectiv desfăşurării  activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness 
şi aerobic 
 

 


