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Acte adoptate

Circulara nr. 7/2020 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime
obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2020 - M. Of. nr. 217 din
17 martie 2020;

Ordinul nr. 1/2020 al Băncii Naționale a României privind deschiderea în evidențele Băncii Naționale a
României a contului în euro pe numele Fondului de garantare a depozitelor bancare - M. Of. nr. 217 din 17
martie 2020;

Ordinul nr. 706/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului
și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele” - M. Of.
nr. 217 din 17 martie 2020;

Ordinul nr. 705/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
modelului și conținutului formularului (390 VIES) „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/
prestările intracomunitare” - M. Of. nr. 217 din 17 martie 2020;

Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României - M. Of. nr. 212 din 16 martie 2020;

Hotărârea nr. 174/2020 a Guvernului României pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea
Agenției Naționale de Administrare Fiscală - M. Of. nr. 201 din 12 martie 2020;

Ordinul nr. 1.665/2020 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea mijloacelor
electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a
acestora - M. Of. nr. 200 din 12 martie 2020;

Decizia (UE) 2020/407 a Băncii Centrale Europene din 16 martie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311
privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2020/13) - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 80 din 17 martie 2020;

Recomandarea (UE) 2020/403 a Comisiei din 13 martie 2020 privind evaluarea conformității și procedurile
de supraveghere a pieței în contextul amenințării COVID-19 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 79I din 16
martie 2020;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/402 al Comisiei din 14 martie 2020 de instituire a obligației
de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
77I din 15 martie 2020;

Proiecte legislative

Senatul României

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal precum și alte acte normative (B107) în
contextul pandemiei CoVid19 - publicat în data de 16 martie 2020;

Guvernul României

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1264/2010 pentru
aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” - publicat în data de
13 martie 2020;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea,
atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări,
Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de
Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului - publicat în data de
10 martie 2020;

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru abrogarea Ordinului
preşedintelui Agenției Naționale de Administrare nr. 3.040/2018 privind stabilirea operaţiunilor care
dau dreptul la debitarea contului de TVA, împreună cu referatul de aprobare, ţinând cont de
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare - publicat în data de 12 martie 2020;

Proiect de ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului
central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie de
înregistrare a contractelor de fiducie” - publicat în data de 12 martie 2020.
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