
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 16.03.2020- 21.03.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
212 din 16 
martie 2020 

PREŞEDINTELE 
ROMÂNIEI 
 

DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României 
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
219 din 18 
martie 2020 
 

MINISTERUL 
AFACERILOR 
INTERNE 
 

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020 
privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane  şi circulaţia 
transfrontalieră a unor bunuri  
 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
221 din 18 
martie 2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 22 din 18 martie 2020 
pentru modificarea 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 şi pentru completarea articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din 
România 
 

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
224 din 19 
martie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 201 din 18 martie 2020 
privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină  şi 
luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume  din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii 
 

5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
228 din 20 
martie 2020 

MINISTERUL 
AFACERILOR 
INTERNE 

ORDIN nr. 44 din 19 martie 2020 
pentru operaţionalizarea conducerii poliţiei locale de către structurile  Ministerului Afacerilor 
Interne 



   
6. MONITORUL 

OFICIAL nr. 
229 din 20 
martie 2020 
 

MINISTERUL 
AFACERILOR 
INTERNE 
 

ORDIN nr. 50 din 20 martie 2020 
privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare  pentru respectarea izolării la domiciliu,  
carantinării şi internării 
 

7. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
230 din 21 
martie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 martie 2020 
privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare 
 

8. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
230 din 21 
martie 2020 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 217 din 18 martie 2020 
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 
supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ 
 

9. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
231 din 21 
martie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
în domeniul protecţiei sociale  în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 
 

10. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
232 din 21 
martie 2020 
 

MINISTERUL 
AFACERILOR 
INTERNE 
 

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 
 

 


