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Acte adoptate

Ordinul nr. 56/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului
de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 - M. Of.
nr. 30 din 16 ianuarie 2020;

Ordinul nr. 5/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea
antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați -
M. Of. nr. 23 din 14 ianuarie 2020;

Ordinul nr. 12/2019 al Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea Ordinului
Băncii Naționale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea
situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare
financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, și a Ordinului Băncii
Naționale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură
financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de
credit din alte state membre - M. Of. nr. 17 din 13 ianuarie 2020;

Ordinul nr. 1/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și 
completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de 
elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu
finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte 
normative în domeniul contabilității instituțiilor publice - M. Of. nr. 17 din 13 ianuarie 2020;

Ordinul nr. 9/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale,
aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 - M. Of. nr. 16 din 13 ianuarie 2020;

Regulamentul (UE) 2020/34 al Comisiei din 15 ianuarie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1.126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de
Contabilitate 39 și Standardele Internaționale de Raportare Financiară 7 și 9 - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 12 din 16 ianuarie 2020;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.012.01.0005.01.RON&toc=OJ:L:2020:012:TOC


Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/21 al Comisiei din 14 ianuarie 2020 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 79/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor
dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea
fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 11 din 15 ianuarie 2020;

Proiect de hotărâre pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care
intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului
planului de remediere prin care se propune modificarea pct. 42 din Anexa
1 la HG nr. 33/2018, în sensul eliminării contravenției referitoare la
nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a
termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal
electronic [art. 10 lit. cc) din OUG nr. 28/1999], organele de control urmând
să aplice de la prima abatere sancțiunile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. f) din
OUG nr. 28/1999, respectiv amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și
suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a
bunurilor sau de prestare a serviciilor și confiscarea sumelor nejustificate  -
publicat în data de 15 ianuarie 2020.
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