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Acte adoptate
Ordinul nr. 1.820/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2020 - M. Of. nr. 274 din 1
aprilie 2020;

Ordinul comun nr. 743/2.802/2020 al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii
privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor acte normative, precum și
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială M. Of. nr. 269 din 31 martie 2020;

Ordinul nr. 741/2020 al ministrului muncii și protecției sociale pentru aprobarea modelului
documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul
protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială - M. Of. nr. 269
din 31 martie 2020;

Ordinul nr. 740/2020 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea
modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea
și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea
unor măsuri suplimentare de protecție socială - M. Of. nr. 269 din 31 martie 2020;

Ordinul nr. 1.793/2020 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete
- M. Of. nr. 265 din 31 martie 2020;

Ordinul nr. 346/2020 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind
aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea
Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere
părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ - M. Of. nr.
265 din 31 martie 2020;

Ordonanța militară nr. 6/2020 a ministrului afacerilor interne privind instituirea măsurii de carantinare
asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor
unități administrativ-teritoriale din județul Suceava - M. Of. nr. 262 din 31 martie 2020;

Ordonanța militară nr. 5/2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19 - M. Of. nr. 262 din 31 martie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 37/2020 a Guvernului României privind acordarea
unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții
financiare nebancare anumitor categorii de debitori - M. Of. nr. 261 din 30
martie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 35/2020 a Guvernului României privind
modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 - M. Of.
nr. 260 din 30 martie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 33/2020 a Guvernului României privind unele măsuri fiscale și
modificarea unor acte normative - M. Of. nr. 260 din 30 martie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 32/2020 a Guvernului României privind modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de
protecție socială - M. Of. nr. 260 din 30 martie 2020;

Ordinul nr. 816/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor,
precum și a modelului și conținutului formularului „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie” - M. Of. nr.
255 din 27 martie 2020;

Ordonanța militară nr. 4/2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19 - M. Of. nr. 257 din 29 martie 2020;

Circulara nr. 9/2020 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de
rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2020 - M.
Of. nr. 256 din 27 martie 2020;

Ordinul nr. 1.799/2020 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modalității de amânare
la plată a ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice
din venituri rezultate din venituri rezultate din privatizare unităților/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale - M. Of. nr. 252 din 26 martie 2020;

Instrucțiunea nr. 2/2020 a Autorității de Supraveghere Financiară pentru
modificarea anexelor nr. 1-4 din Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară
nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării
anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de
Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare - M. Of. nr.
249 din 26 martie 2020;

Hotărârea nr. 217/2020 a Guvernului României pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind
acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților
de învățământ - M. Of. nr. 230 din 21 martie 2020.

Regulamentul (UE) 2020/461 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului în vederea acordării de asistență financiară statelor membre
și țărilor care negociază aderarea la Uniune ce sunt grav afectate de o situație de urgență majoră de sănătate
publică - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 099 din 31 martie 2020;

Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare
a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite
măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare
ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus)
- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 099 din 31 martie 2020.

Proiecte legislative

Camera Deputaților

Proiect de lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă
(PL-x nr. 134/2020) - înregistrat în data de 1 aprilie 2020;

Proiect de lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a
alimentelor de strictă necesitate (PL-x nr. 133/2020) - înregistrat în data de
1 aprilie 2020;

Proiect de lege pentru suspendarea rambursării creditelor (PL-x nr.
132/2020) - înregistrat în data de 1 aprilie 2020;

Proiect de lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi
pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială (PL-x nr. 131/2020)
- înregistrat în data de 1 aprilie 2020;

Proiect de lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor
măsuri de protecţie socială (PL-x nr. 131/2020) - înregistrat în data de 1 aprilie 2020;

Proiect de lege pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice (PL-x
nr. 130/2020) privind amânarea plății contribuțiilor de asigurări sociale aferente veniturilor din salarii și
veniturilor asimilate salariilor, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020 - înregistrat în data de
1 aprilie 2020;

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale
în contextul situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x nr.
127/2020) - înregistrat în data de 1 aprilie 2020;

Guvernul României

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru
instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în
economie - publicat în data de 31 martie 2020;

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 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 ce urmărește etapa verificării la fața
locului din cadrul soluționării cererilor de plată - publicat în data de
30 martie 2020.
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