
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 18.05.2020- 22.05.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
410 din 18 mai 
2020 
 

MINISTERUL 
AFACERILOR 
INTERNE 
 

HOTĂRÂRE nr. 394 din 18 mai 2020 
privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
412 din 19 mai 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 14 mai 2020 
pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea 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 instituirea unor măsuri tranzitorii 
 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
416 din 19 mai 
2020 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 59 din 19 mai 2020 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020  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 
 

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
416 din 19 mai 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 60 din 19 mai 2020 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea  şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 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  şi 
pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială 
 

5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 

LEGE nr. 61 din 19 mai 2020 



416 din 19 mai 
2020 
 

 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea 
copiilor, în situaţia închiderii temporare  a unităţilor de învăţământ 
 

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
421 din 20 mai 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 5 din 20 mai 2020 
pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor  instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 
privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică  pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea  efectelor pandemiei de COVID-19 
 

7. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
425 din 21 mai 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 62 din 20 mai 2020 
privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă 
 

8. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
427 din 21 mai 
2020 

MINISTERUL 
FINANŢELOR 
PUBLICE Nr. 1.779 
din 20 martie 2020 
MINISTERUL 
MUNCII ŞI 
PROTECŢIEI 
SOCIALE Nr. 580 
din 5 martie 2020 
 

ORDIN nr. 1.779/580/2020 
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă  de tichete de creşă pentru 
semestrul I al anului 2020 
 

9. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
431 din 22 mai 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 392 din 14 mai 2020 
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor 
 

10. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
434 din 22 mai 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 mai 2020 
privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru 
familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru 
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 
 



11 MONITORUL 
OFICIAL nr. 
435 din 22 mai 
2020 
 

MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII Nr. 
874 din 22 mai 2020 
MINISTERUL 
AFACERILOR 
INTERNE  Nr. 81 
din 22 mai 2020 
 

ORDIN nr. 874/81/2020 
privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic  şi 
dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării  cu virusul SARS-CoV-2 pe 
durata stării de alertă 
 

 


