NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 27.09.2021- 01.10.2021 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile
administraţiei publice locale:
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NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

MONITORUL
OFICIAL nr.
920 din data de
27 septembrie
2021
MONITORUL
OFICIAL nr.
920 din data de
27 septembrie
2021
MONITORUL
OFICIAL nr.
920 bis din
data de 23
septembrie
2021
MONITORUL
OFICIAL nr.
925 din data de
28 septembrie
2021
MONITORUL
OFICIAL nr.
933 din data de
30 septembrie
2021

EMITENT

DENUMIREA ACTULUI

Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi
Administraţiei

ORDIN nr. 1309 din 16 septembrie 2021 privind modificarea anexelor la Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr.
456/2014 pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autoritățile
administrației publice locale/județene privind respectarea prevederilor legale la
emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare
DECIZIE nr. 34 din 25 ianuarie 2021 pentru aprobarea normelor metodologice și
tehnice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind Sistemul național
electronic de plată online

Guvernul României şi
Autoritatea pentru
Digitalizarea României
Guvernul României şi
Autoritatea pentru
Digitalizarea României

Anexele 1 şi 2 ale DECIZIE nr. 34 din 25 ianuarie 2021

Parlamentul României

PROIECT DE LEGE „Legea suveranității — Legea pentru protejarea interesului
superior și suveran al poporului și al cetățeanului român”

Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie Completul
pentru Soluţionarea
Recursului în Interesul
Legii

DECIZIA nr.12 din 28 iunie 2021
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MONITORUL Parlamentul României
OFICIAL nr.
939 din data de
01 octombrie
2021
MONITORUL Parlamentul României
OFICIAL nr.
939 din data de
01 octombrie
2021
MONITORUL Parlamentul României
OFICIAL nr.
939 din data de
01 octombrie
2021
MONITORUL Ministerul Educaţiei şi
OFICIAL nr.
Ministerul Sănătăţii
942 din data de
01 octombrie
2021
MONITORUL Guvernul României
OFICIAL nr.
943 din data de
02 octombrie
2021

LEGE nr.230 din 30 septembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de
redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
LEGE nr.231 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de
relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
LEGE nr.233 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15
mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.
1/2011, precum și a altor acte normative
ORDIN nr.5338/1082 din 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității
în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
HOTĂRÂRE nr.1050 din 02 octombrie pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19

