
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 24.08.2020- 28.08.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
787 din 28 
august 2020 
 

MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII 
 

ORDIN nr. 1.456 din 25 august 2020 
pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna 
şi recreerea copiilor şi tinerilor 
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
788 din 28 
august 2020 
 

MINISTERUL 
ECONOMIEI, 
ENERGIEI  ŞI 
MEDIULUI DE 
AFACERI Nr. 2.409 
din 17 iulie 2020 
MINISTERUL 
LUCRĂRILOR 
PUBLICE,  
DEZVOLTĂRII ŞI 
ADMINISTRAŢIEI  
Nr. 3.501 din 28 
iulie 2020 
 

ORDIN nr. 2.409/3.501/2020 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, 
acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică 
 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
790 din 28 
august 2020 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 27 august 2020 
privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor,  în situaţia 
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă  a copiilor în 
unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară,  ca urmare a răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-2 
 



4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
790 din 28 
august 2020 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 713 din 27 august 2020 
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020  
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, 
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 
 

5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
790 din 28 
august 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 715 din 27 august 2020 
pentru completarea art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea 
cheltuielilor necesare  pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale  din anul 2020 
 

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
790 din 28 
august 2020 
 

MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII Nr. 
1.484 din 28 august 
2020 
MINISTERUL 
AFACERILOR 
INTERNE Nr. 130 
din 28 august 2020 
 

ORDIN nr. 1.484/130/2020 
privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru  desfăşurarea în 
siguranţă a evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente campaniei electorale 
 

 


