
INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA DECRETULUI PENTRU 

INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ 

 

8 aprilie 2020 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor 

autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele 

măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 Procedurile privind organizarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 

locale se iniţiază în termen de 6 luni de la data expirării duratei stării de urgenţă. 

 Prin derogare de la prevederile art. 49 şi 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 

anul 2020, numărul minim al susţinătorilor necesar pentru depunerea candidaturilor se va 

reduce la jumătate. 

 (2)Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), art. 50 şi art. 51 alin. (5) din Legea 

nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local şi funcţia 

de primar din aceeaşi circumscripţie electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul 

judeţean şi preşedintele consiliului judeţean din aceeaşi circumscripţie electorală, partidele 

politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor prezenta câte o singură listă de 

susţinători.  

 Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) şi art. 49 din Legea nr. 115/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru a propune candidaturi în toate circumscripţiile 

electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, 

partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale pot opta să depună la Biroul Electoral Central, în cel mult 30 de zile 

de la începerea perioadei electorale, liste de susţinători la nivel naţional, care cuprind un 

număr minim de 25.000 de alegători, din care cel puţin 500 de alegători în fiecare judeţ şi 

1.000 de alegători în municipiul Bucureşti. 

 Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) şi art. 49 din Legea nr. 115/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru a depune candidaturi pentru consiliile locale, 



consiliul judeţean, primari şi preşedintele consiliului judeţean într-un judeţ, respectiv pentru 

consiliile locale, primari, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general, 

în municipiul Bucureşti la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 

2020, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale pot opta ca, în locul depunerii listelor de susţinători, să 

facă dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul 

judeţului respectiv sau al municipiului Bucureşti, după caz, a unor contribuţii electorale în 

valoare de cel puţin 50 de salarii de bază minime brute pe ţară. 

 Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) şi art. 50 din Legea nr. 115/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, candidatul independent poate opta ca, în locul 

depunerii unei liste de susţinători, să facă dovada depunerii în contul bancar deschis pentru 

campania electorală a unei contribuţii electorale în valoare de cel puţin 3% din valoarea 

maximă admisă pentru funcţia pentru care candidează, conform art. 28 alin. (12) lit. b)-n) 

din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, partidele 

politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor putea opta să întocmească şi să depună 

electronic, în condiţiile legii, dosare de candidatură, cu aplicarea corespunzătoare a 

prevederilor art. 47 şi art. 49-51 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare. Listele de susţinători vor putea fi semnate şi depuse şi electronic, în condiţiile 

legii. 

 

Ordinul nr. 1485/C/2020 pentru aprobarea modificării valorii financiare a 

Normei de hrană nr. 12 C1 - Supliment zile festive în perioada Sărbătorilor Pascale 

din anul 2020 şi pentru modificarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană 

pentru persoanele private de libertate din sistemul administraţiei penitenciare, 

aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.147/C/2018, emis de ministrul justiției 

 În anul 2020, pentru prima şi a doua zi a Sărbătorilor Pascale, valoarea financiară 

maximă pentru norma de hrană - Supliment zile festive se stabileşte în cuantum maxim de 

8,26 lei/zi/persoană, exclusiv TVA. 

 Normele de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din 

sistemul administraţiei penitenciare, se modifică după cum urmează: 



- Cu ocazia zilelor festive, persoanele private de libertate sunt alocate la norma 

de hrană nr. 12 C1. Se consideră zile festive: 1 Ianuarie, 8 Martie (pentru persoanele private 

de libertate de sex feminin), prima şi a doua zi a Sărbătorilor Pascale, Sfinţii Petru şi Pavel, 

1 Decembrie, 25 Decembrie şi 31 Decembrie. Nu beneficiază de această normă persoanele 

alocate la normele de hrană nr. 22 şi 23. Prevederile normei de hrană nr. 12 C1 se pot aplica 

şi în alte situaţii, numai cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor 

 

Ordinul nr. 1365/C/2020 pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale 

normelor de hrană ale persoanelor private de libertate, emis de ministrul justiției  

S-au aprobat valorile financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor 

private de libertate: 

 
Nr. 
crt. 

Norma 
de 

hrană 

Categoriile de persoane private de libertate pentru care se acordă Valoare 
financiară 

min. 
(fără TVA) 

(lei) 

Valoare 
financiară 

max. 
(fără 

TVA)(lei) 

1. Norma 
12C1 

Supliment pentru zile festive 2,31 2,43 

2. Norma 
15 

Se acordă persoanelor minore şi tinere reţinute, arestate preventiv, condamnate la 
pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a 
dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reţinere şi 
arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative. 

5,77 7,67 

3. Norma 
16 

Se acordă persoanelor majore reţinute, arestate preventiv, aflate în centre de 
reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, precum şi celor faţă de care s-a dispus 
o măsură educativă privată de libertate, aflate în centre de detenţie sau centre 
educative. 

4,06 5,94 

4. Norma 
17 

Se acordă persoanelor majore, condamnate la pedeapsa închisorii ori la 
detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură 
educativă privativă de libertate. 

4,06 5,94 

5. Norma 
17A 

Supliment pentru muncă uşoară şi medie: 
- hrană rece; 
- hrană caldă 

  
0,61 
1,36 

  
0,69 
2,41 

6. Norma 
17B 

Supliment pentru muncă grea: 
- hrană rece; 
- hrană caldă 

  
0,79 
1,56 

  
0,86 
2,66 

7. Norma 
17C 

Supliment antidot 0,57 1,43 

8. Norma 
18 

Bolnavi şi gravide 4,68 6,91 

9. Norma 
18A 

Supliment pentru gravide 
Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la 
pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a 

1,71 1,95 



dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei gravide, în lunile 5-9 
inclusiv, sau care au născut şi nu alăptează copilul (pe perioada de 12 luni de la 
naştere). 

10. Norma 
18B 

Supliment 
Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la 
pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a 
dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei, care au născut şi alăptează 
copilul până la 1 an. 

2,41 2,72 

11. Norma 
18C 

Supliment 
Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la 
pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a 
dispus o măsură educativă privativă de libertate, cărora li se aplică insulinoterapie 
până la starea de comă. 

0,87 2,24 

12. Norma 
18D 

Supliment 
Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la 
pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a 
dispus o măsură privativă de libertate, bolnave de TBC, HIV/SIDA. 

2,16 2,75 

13. Norma 
18E 

Supliment 
Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la 
pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a 
dispus o măsură privativă de libertate, distrofice. 

1,96 2,32 

14. Norma 
19 

Se acordă ca hrană rece persoanelor minore şi tinere reţinute, arestate preventiv, 
condamnate la pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă 
de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de 
reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative. 

4,67 4,91 

15. Norma 
20 

Se acordă ca hrană rece persoanelor majore reţinute, arestate preventiv şi celor 
condamnate la pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă 
de care s-a dispus o măsură privativă de libertate - aflate în centre de reţinere şi 
arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative. 

4,37 4,72 

16. Norma 
22 

Se acordă copiilor în vârstă de la 0-5 luni, care se află împreună cu mamele lor în 
locurile de detenţie. 

3,62 4,17 

17. Norma 
23 

Se acordă copiilor în vârstă de 6-12 luni, care se află împreună cu mamele lor în 
locurile de detenţie. 

4,79 5,78 

 

 

 

 

 

 


