
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 21.09.2020- 25.09.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
862 din 21 
septembrie 2020 
 

AUTORITATEA 
ELECTORALĂ 
PERMANENTĂ 
 

HOTĂRÂRE nr. 12 din 21 septembrie 2020 
privind aprobarea Metodologiei întocmirii şi depunerii dosarelor de candidatură  şi a listelor 
de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor  
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
869 din 23 
septembrie 2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 208 din 23 septembrie 2020 
privind modificarea şi completarea unor acte normative 
 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
869 din 23 
septembrie 2020 
 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI ŞI 
CERCETĂRII 
 

ORDIN nr. 5.617 din 23 septembrie 2020 
privind suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a elevilor  şi a cadrelor 
didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar în care sunt organizate secţii  de votare 
pentru alegerile locale 2020 
 

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
872 din 24 
septembrie 2020 
 

MINISTERUL 
TINERETULUI ŞI 
SPORTULUI Nr. 
1.219 din 22 
septembrie 2020 
MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII Nr. 
1.634 din 23 
septembrie 2020 
 

ORDIN nr. 1.219/1.634/2020 
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, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite  şi 
în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, 
respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic 
 



5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
875 din 25 
septembrie 2020 
 

ÎNALTA CURTE 
DE CASAŢIE ŞI 
JUSTIŢIE - 
COMPLETUL 
PENTRU 
SOLUŢIONAREA 
RECURSULUI ÎN 
INTERESUL LEGII 
 

DECIZIA nr. 14 din 22 iunie 2020 
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 472 şi art. 491 din Codul de 
procedură civilă 
 

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
878 din 25 
septembrie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 787 din 24 septembrie 2020 
privind modificarea şi completarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale 
a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor  din anul 2020, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 745/2020 
 

 


