
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 26.10.2020- 30.10.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
986 din 26 
octombrie 2020 
 

MINISTERUL 
CULTURII Nr. 
3.245 din 19 
octombrie 2020 
MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII Nr. 
1.805 din 21 
octombrie 2020 
 

ORDIN nr. 3.245/1.805/2020 
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2  şi pentru 
asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii 
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
988 din 26 
octombrie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 22 octombrie 2020 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru prorogarea unor termene 
 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
994 din 28 
octombrie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 906 din 22 octombrie 2020 
pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ  
 

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1002 din 29 
octombrie 2020 
 

MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII Nr. 
1.808 din 22 
octombrie 2020  
AUTORITATEA 
NAŢIONALĂ 
PENTRU 
DREPTURILE 

ORDIN nr. 1.808/1.466/2020 
pentru aprobarea Ghidului metodologic pentru prevenirea infecţiei COVID-19 în serviciile sociale 
pentru copii şi serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi 
 



PERSOANELOR 
CU 
DIZABILITĂŢI, 
COPII ŞI ADOPŢII 
Nr. 1.466 din 22 
octombrie 2020 
 

5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1005 din 29 
octombrie 2020 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 28 octombrie 2020 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020  privind unele măsuri pentru 
alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării  în condiţiile de prevenţie a 
activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021  în contextul riscului de infecţie 
cu coronavirus SARS-CoV-2 
 

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1005 din 29 
octombrie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 916 din 28 octombrie 2020 
privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară  la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum şi pentru modificarea  şi 
completarea unor acte normative în domeniul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 
2020 
 

7. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1007 din 30 
octombrie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 28 octombrie 2020 
privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului  de către 
autorităţile administraţiei publice locale 

8. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1010 din 30 
octombrie 2020 
 

AUTORITATEA 
ELECTORALĂ 
PERMANENTĂ 

HOTĂRÂRE  nr. 20 din 29 octombrie 2020 
privind aplicarea prevederilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă,  precum şi 
modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului  şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru 
Senat şi Camera Deputaţilor 
 

9. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1011 din 30 
octombrie 2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 219 din 29 octombrie 2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea  procesului 
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv  în perioada regimului 
comunist în România 
 



10. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1011 din 30 
octombrie 2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 220 din 29 octombrie 2020 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri  pentru 
acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional 
Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19,  precum şi alte măsuri în 
domeniul fondurilor europene 
 

11. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1013 din 30 
octombrie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 28 octombrie 2020 
pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina  asociaţiilor 
şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului 
 

 


