
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 13.07.2020- 17.07.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
614 din 13 iulie 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 9 iulie 2020 
privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor 
publice 
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
621 din 15 iulie 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 129 din 14 iulie 2020 
pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
623 din 15 iulie 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 133 din 15 iulie 2020 
pentru completarea art. 83 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
626 din 16 iulie 
2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 135 din 16 iulie 2020 
privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, 
precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora 
 

5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
627 din 16 iulie 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 553 din 15 iulie 2020 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020,  
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 
 

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 16 iulie 2020 



632 din 17 iulie 
2020 
 

 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate  care 
beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, 
acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora 
 

7. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
633 din 17 iulie 
2020 
 

AUTORITATEA 
ELECTORALĂ 
PERMANENTĂ 
 

HOTĂRÂRE nr. 2 din 17 iulie 2020 
privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură  şi a listelor de susţinători la 
alegerile locale din anul 2020 
 

8. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
634 din 18 iulie 
2020 
 

PARLAMENTUL 
 

LEGE nr. 136 din 18 iulie 2020 
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi 
biologic 
 

 


