
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 07.09.2020- 11.09.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
820 din 7 
septembrie 
2020 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 3 septembrie 2020 
privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din 
România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
823 din 8 
septembrie 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 197 din 7 septembrie 2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic 
 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
825 din 9 
septembrie 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 198 din 8 septembrie 2020 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea  unor măsuri, 
precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului  de proiecte în domenii 
strategice considerate prioritare pentru perioada de programare  2021-2027, destinat finanţării prin 
Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020  (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional 
Infrastructură mare 2014-2020 (POIM) 
 

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
825 din 9 
septembrie 
2020 
  

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
  

LEGE nr. 199 din 8 septembrie 2020 
privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice 
  

5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
827 din 9 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI ŞI 
CERCETĂRII 

ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 



septembrie 
2020 
  

  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor  de învăţământ 
preuniversitar 
  

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
829 din 9 
septembrie 
2020 
  

AUTORITATEA 
NAŢIONALĂ DE 
REGLEMENTARE 
ÎN DOMENIUL 
ENERGIEI 
  

ORDIN nr. 159 din 2 septembrie 2020 
privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor  de finanţare a 
investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor  de distribuţie a energiei 
electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei nr. 36/2019 
 

7. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
836 din 11 
septembrie 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 754 din 10 septembrie 2020 
privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor  pentru 
Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 
 

8. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
837 din 11 
septembrie 
2020 
 

BIROUL 
ELECTORAL 
CENTRAL 
PENTRU 
ALEGEREA 
AUTORITĂŢILOR 
ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE LOCALE 
DIN ANUL 2020 
 

HOTĂRÂRE nr. 86 din 10 septembrie 2020 
privind interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 115/2015  pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea  Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de vot  la alegerile pentru autorităţile administraţiei 
publice locale din anul 2020 de către persoana  care şi-a stabilit reşedinţa după data de 4 septembrie 
2020 
 

9. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
838 din 11 
septembrie 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 755 din 10 septembrie 2020 
privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării  în bune condiţii a 
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 
 

 


