
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 25.05.2020- 29.05.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
443 din 26 mai 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 68 din 26 mai 2020 
pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
447 din 27 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. 
450 din 28 mai 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 419 din 27 mai 2020 
pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 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 şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2020  cu 
suma de 600.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
453 din 29 mai 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 21 mai 2020 
pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional 
Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 
 



5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
453 din 29 mai 
2020 
 

AGENŢIA 
NAŢIONALĂ DE 
CADASTRU ŞI 
PUBLICITATE 
IMOBILIARĂ 
 

ORDIN nr. 1.336 din 21 mai 2020 
privind modificarea şi completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor,  precum şi 
raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările  de înregistrare 
sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale,  aprobată prin Ordinul directorului 
general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 
 

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
455 din 29 mai 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 434 din 28 mai 2020 
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la 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. 
458 din 29 mai 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 mai 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) 
 

8. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
459 din 29 mai 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 27 mai 2020 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, 
precum şi pentru modificarea altor acte normative 
 

9. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
459 din 29 mai 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 28 mai 2020 
pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor  în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative 
 

10. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
460 din 29 mai 
2020 
 

MINISTERUL 
CULTURII Nr. 
2.879 din 29 mai 
2020 
MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII Nr. 
967 din 29 mai 2020 
 

ORDIN nr. 2.879/967/2020 
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru 
asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii 
 



11 MONITORUL 
OFICIAL nr. 
462 din 30 mai 
2020 
 

MINISTERUL 
TINERETULUI ŞI 
SPORTULUI Nr. 
601 din 29 mai 2020 
MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII Nr. 
971 din 29 mai 2020 
 

ORDIN nr. 601/971/2020 
pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării 
competiţiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber,  
precum şi a activităţilor de pregătire sportivă în spaţii închise, în bazine acoperite  sau aflate în 
aer liber de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi 
 

 


