
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 29.06.2020- 03.07.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
561 din 29 iunie 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 485 din 25 iunie 2020 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea  
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
577 din 1 iulie 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 511 din 1 iulie 2020 
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
582 din 2 iulie 
2020 
 

MINISTERUL 
MUNCII ŞI 
PROTECŢIEI 
SOCIALE Nr. 1.110 
din 30 iunie 2020 
MINISTERUL 
TINERETULUI ŞI 
SPORTULUI Nr. 
654 din 1 iulie 2020 
 

ORDIN nr. 1.110/654/2020 
pentru modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului tineretului şi 
sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului  documentelor prevăzute la art. XV alin. 
(2) din Ordonanţa 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, cu 
modificările şi completările aduse prin  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru 
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 



 
4. MONITORUL 

OFICIAL nr. 
583 din 2 iulie 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 102 din 2 iulie 2020 
pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 
 

5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
583 din 2 iulie 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 103 din 2 iulie 2020 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri 
pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ 
 

 


