
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 06.07.2020- 10.07.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
588 din 6 iulie 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 105 din 3 iulie 2020 
pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor  şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea  şi 
completarea altor acte normative 
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
590 din 6 iulie 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 109 din 3 iulie 2020 
pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
594 din 7 iulie 
2020 
 

CURTEA 
CONSTITUŢIONA
LĂ 
 

DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra  sistemului 
achiziţiilor publice 

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
600 din 8 iulie 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 

LEGE nr. 114 din 8 iulie 2020 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020  pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru 
modificarea altor acte normative 
 

5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
604 din 9 iulie 
2020 
 

MINISTERUL 
TINERETULUI ŞI 
SPORTULUI Nr. 
667 din 7 iulie 2020 

ORDIN nr. 1.236 din 7 iulie 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 



MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII Nr. 
1.236 din 7 iulie 
2020 
 

nataţie în 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 
 

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
610 din 10 iulie 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 121 din 10 iulie 2020 
pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991  privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 
 

 


