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Acte adoptate

Hotărârea nr. 82/2020 a Guvernului României privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021
și 2022, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile
contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale - M. Of. nr. 82
din 5 februarie 2020;

Ordinul nr. 547/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea 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. 82 din
5 februarie 2020;

Ordinul nr. 102/2020 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a
Spălării Banilor - M. Of. nr. 75 din 3 februarie 2020;

Ordinul nr. 260/2020 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și
completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru
aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de
funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug - M. Of. nr. 74 din 3
februarie 2020;

Proiecte legislative

Guvernul României
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016 - publicat în data de 6 februarie 2020;

Proiect de hotărâre pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 - publicat în data de 3 februarie
2020;

Proiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative - publicat în data de 3 februarie 2020;

Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal care instituie o serie de corelări, dar și de stimulente
fiscale, astfel încât fondurile de pensii ocupaționale să devină atractive, atât
pentru participanți, cât și pentru angajatori (B24/2020) - publicată în data de 4
februarie 2020;

Propunere legislativă pentru modificarea art. 234 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală care dispune ca ridicarea de îndată a
măsurilor de executare silită, în măsura în care creanțele fiscale înscrise în titluri
executorii au fost stinse prin plată, prin poprire sau prin alte modalități
prevăzute de lege, precum și instituirea obligației organului de executare silită
de a informa de îndată băncile asupra ridicării popririi, în scopul eliminării
blocajelor financiare și al creării unui tratament egal între contribuabil și
autoritățile statului (B23/2020) - publicată în data de 4 februarie 2020;

Propunere legislativă pentru modificarea art. 4 şi 6 din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei
alimentare, a pct. 6 din anexa la Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, precum şi
pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal care clarifică regimul
facilităților fiscale de care beneficiaza donatorii prin excluderea alimentelor donate din sfera livrărilor supuse
plății TVA (B20/2020) - publicată în data de 4 februarie 2020;

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3.769/2015 privind
declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei
informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de
persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare - publicat în data de 04
februarie 2020;

Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 146/2018 pentru descrierea
profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 publicat în data de 04 februarie 2020.
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