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Acte adoptate

Ordonanța militară nr. 2/2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19 - M. Of. nr. 232 din 21 martie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 30/2020 a Guvernului României pentru modificarea și completarea unor acte
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 - M. Of. nr. 231 din 21 martie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 29/2020 a Guvernului României privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
- M. Of. nr. 230 din 21 martie 2020;

Legea nr. 24/2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare -
M. Of. nr. 229 din 20 martie 2020;

Hotărârea nr. 3/2020 a Parlamentului României pentru încuviințarea măsurii adoptate de
Președintele României privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României - M. Of. nr.
224 din 19 martie 2020;

Ordonanța militară nr. 1/2020 a ministrului afacerilor interne privind unele 
măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația 
transfrontalieră a unor bunuri - M. Of. nr. 219 din 18 martie 2020;

Orientarea (UE) 2020/428 a Băncii Centrale Europene din 5 martie 2020 de
abrogare a Orientării BCE/2012/16 privind schimbul de date pentru serviciile de
numerar (BCE/2020/12) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 87 din 23 martie 2020;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/426 al Comisiei din 19 martie 2020 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/402 de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de
export pentru exportul anumitor produse - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 84I din 20 martie 2020;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.087.01.0004.01.RON&toc=OJ:L:2020:087:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.087.01.0004.01.RON&toc=OJ:L:2020:087:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.084.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2020:084I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.084.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2020:084I:TOC


Guvernul României

Proiecte legislative

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind
constituierea, completarea și funcționarea Comisiei de autorizarea împrumuturilor locale - publicat în
data de 21 martie 2020;

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de ordin pentru stabilirea valorii sumei indexate care se
acordă sub formă de tichete culturale pentru intervalul calendaristic
cuprins între data de 1 aprilie 2020 și data de 31 iulie 2020 - publicat în
data de 21 martie 2020.
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Direcția servicii asistență profesională membri

https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiecthgcompletarehg9_2007_21032020.pdf
https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiecthgcompletarehg9_2007_21032020.pdf
https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectordincomunMFP_MC21032020.doc
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