
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 02.11.2020- 06.11.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1018 din 2 
noiembrie 2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 226 din 30 octombrie 2020 
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1020 din 3 
noiembrie 2020 
 

MINISTERUL 
TINERETULUI ŞI 
SPORTULUI 
 

ORDIN nr. 1.415 din 28 octombrie 2020 
pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea unui ajutor financiar  sub formă de 
voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului  de performanţă, aprobate 
prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 1.199/2020 
EMITE 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1020 din 3 
noiembrie 2020 
 

MINISTERUL 
FINANŢELOR 
PUBLICE 
 

ORDIN nr. 2.948 din 30 octombrie 2020 
privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice  
la 30 septembrie 2020 şi de modificare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019,  precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice  în domeniul contabilităţii publice 
 

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1025 din 3 
noiembrie 2020 
 

MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII Nr. 
1.850 din 2 
noiembrie 2020 
MINISTERUL 
AFACERILOR 
INTERNE Nr. 157 

ORDIN nr. 1.850/157/2020 
privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar  a fi respectate pentru desfăşurarea în 
siguranţă  a evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente  campaniei electorale a alegerilor  pentru 
Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 
 



din 3 noiembrie 
2020 
 

5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1030 din 4 
noiembrie 2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 229 din 4 noiembrie 2020 
pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice 
 

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1030 din 4 
noiembrie 2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 

LEGE nr. 230 din 4 noiembrie 2020 
pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 

7. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1036 din 5 
noiembrie 2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 231 din 5 noiembrie 2020 
pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 
 

8. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1041 din 6 
noiembrie 2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 237 din 6 noiembrie 2020 
pentru modificarea art. 27 alin. (2^3) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 
 

9. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1041 din 6 
noiembrie 2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 239 din 6 noiembrie 2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 

10. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1041 din 6 
noiembrie 2020 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 241 din 6 noiembrie 2020 
pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 

11. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1041 din 6 
noiembrie 2020 
 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI ŞI 
CERCETĂRII 
 

ORDIN nr. 5.924 din 3 noiembrie 2020 
pentru suspendarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare  a competiţiilor 
şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor  cuprinse în calendarul activităţilor 
educative, şcolare şi extraşcolare 



 
12. MONITORUL 

OFICIAL nr. 
1042 din 6 
noiembrie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 192 din 5 noiembrie 2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea  şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din 
Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă 
 

13. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1042 din 6 
noiembrie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 935 din 5 noiembrie 2020 
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020  
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, 
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 
 

14. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1042 din 6 
noiembrie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 935 din 5 noiembrie 2020 
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020  
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, 
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 
 

 


