
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

   

        

INFORMARE 

21.03.2020 

 
Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că: 

1. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 20 martie 2020 au 

fost publicate: 
 Ordonanța de Urgență nr. 28 din 18.03.2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal; 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/OUG_28_din_18032020_modificarea

_Codului_Penal.pdf 

 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 44 din 19.03.2020 pentru 

operaționalizarea conducerii poliției locale de către structurile 
Ministerului Afacerilor Interne 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/OMAI_44_din_19032020_op_pol_loc

ala.pdf 

 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 46 din 19.03.2020 pentru 

aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor 

vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată 
determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe 

teritoriull României. 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/OMAI_46_din_19032020_aprobarea_

procedurii_ocupare_fare_concurs_fvmai.pdf 

2. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 20 martie 2020 au 
fost publicate: 

 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 47 din 19.03.2020 pentru 

completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției 
generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și 

internelor nr. 100/2011; 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/OMAI_47_din_19032020_modificare

a_reg_DGJ.pdf 

 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 50 din 20.03.2020 privind 

stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea 
izolării la domiciliu, carantinării și internării; 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/OMAI_50_din_20032020_privind_m

asuri_de_verficare_a_carantinei.pdf 

3. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020 au 

fost publicate: 
 Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri 

economice şi fiscal-bugetare; 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/OUG_29_din_18032020_masuri_fisc

al_bugetare.pdf 

 Hotărâre de Guvern nr. 217 din 18 martie 2020 pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere 
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părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii 

temporare a unităţilor de învăţământ. 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/HG_217_din_18032020_aplicare_Leg

ii_19.pdf 

4. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020 a fost 

publicată: 
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 30 din 18 martie 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. 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/OUG_30_din_18032020_privind_mo

dificarea_unor_acte_normative.pdf 
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