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Acte adoptate

Ordinul nr. 1.802/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor
publice nr. 1.671/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a
obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2020 - M. Of. nr. 248/25 martie 2020;

Ordinul nr. 791/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri privind acordarea
certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei
SARS-CoV-2 - M. Of. nr. 248 din 25 martie 2020;

Ordinul nr. 1.795/2020 al ministrului finanțelor publice privind instituirea unor măsuri referitoare la
deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetele componente ale bugetului general
consolidat ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României - M. Of. nr. 247 din 25 martie 2020;

Decizia nr. 19 din 17 februarie 2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - completul pentru  dezlegarea
unor chestiuni de drept - M. Of nr. 244 din 25 martie 2020;

Circulara nr. 8/2020 a Băncii Naționale a României privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii
Naționale a României - M. Of. nr. 236 din 23 martie 2020;

Ordonanța militară nr. 3/2020 a ministrului afacerilor interne privind 
măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 - M. Of. nr. 242 din 24 martie 2020;

Hotărârea nr. 207/2020 a Guvernului României pentru modificarea limitelor 
valorice privind competențele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, a documentațiilor de avizare a
lucrărilor de intervenții, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea și
oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la
poziția C „Alte cheltuieli de investiții” care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice
- M. Of. nr. 238 din 24 martie 2020;

Hotărârea nr. 203/2020 a Guvernului României pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului
Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și
asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA în numele și în contul statului - M. Of.
nr. 235 din 23 martie 2020;
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Direcția servicii asistență profesională membri

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.
335/2007 (B123/2020) - publicată în data de 24 martie 2020;

Propunere legislativă pentru completarea art. 435 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (B122/2020)
cu scopul de a asigura transparentizarea și predictibilitatea activității de tranzacționare a produselor energetice
și pentru a eficientiza activitatea de prevenire și combatere a evaziunii fiscale în domeniu - publicată în data de
24 martie 2020;

Propunere legislativă privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei
pentru perioada aferentă stării de urgență (B117/2020) - publicată în data de
24 martie 2020;

Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a
alimentelor de strictă necesitate (B116/2020) - publicată în data de 24 martie
2020;

Propunere legislativă pentru suspendarea rambursării creditelor
(B115/2020) - publicată în data de 24 martie 2020;

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal (B112/2020) care urmărește scutirea de impozit pe profit a persoanelor
juridice care desfășoară exclusiv activitate de farmacie în localitățile în care nu
există nicio farmacie la data înființării - publicată în data de 23 martie 2020.
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