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LEGISLATIV

27 aprilie 2020

Acte adoptate
Ordinul nr. 945/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru abrogarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.040/2018 privind stabilirea
operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA - M. Of. nr. 334 din 24 aprilie 2020;

Ordinul nr. 492/1.845/2020 al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea
Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de
intervenție 1.2 „Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de
producție inovativ și ecoeficient”, Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”
2007-2013 - M. Of. nr. 331 din 23 aprilie 2020;

Hotărârea nr. 312/2020 a Guvernului României pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor
prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri
economice și fiscal-bugetare - M. Of. nr. 327 din 22 aprilie 2020;

Ordinul nr. 936/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea
și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru
aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual
datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în
condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private,
conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare - M. Of.
nr. 325 din 21 aprilie 2020;
Ordinul nr. 935/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă - M. Of. nr. 325 din 21 aprilie 2020;

Ordinul nr. 934/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea
anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 962/2016 pentru aprobarea
Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau reținere la sursă - M. Of. nr. 325 din 21 aprilie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 53/2020 a Guvernului României pentru modificarea și completarea unor acte
normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 - M. Of. nr.
325 din 21 aprilie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 52/2020 a Guvernului României pentru modificarea art. 293 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri
europene în contextul răspândirii COVID-19 - M. Of. nr. 188 din 21 aprilie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 50/2020 a Guvernului României cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2020 - M. Of. nr. 322 din 17 aprilie 2020;

Ordonanța militară nr. 9/2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19 - M. Of. nr. 321 din 16 aprilie 2020;

Hotărârea nr. 284/2020 a Guvernului României pentru modificarea titlului VIII „Accize și alte taxe
speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 - M. Of. nr. 320 din 16 aprilie 2020;

Hotărârea nr. 4/2020 a Parlamentului României pentru încuviințarea măsurii
adoptate de Președintele României privind prelungirea stării de urgență pe
întreg teritoriul României - M. Of. nr. 320 din 16 aprilie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 49/2020 a Guvernului României pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și
pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială - M. Of. nr. 319 din 16
aprilie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 48/2020 a Guvernului României privind unele măsuri financiar-fiscale - M.
Of. nr. 319 din 16 aprilie 2020;

Ordinul nr. 1.865/2020 al ministrului finanțelor publice privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale
centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr.
640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare
trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea
și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,
Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme
metodologice în domeniul contabilității publice - M. Of. nr. 318 din 16 aprilie 2020;

Ordinul nr. 1.832/2020 al ministrului finanțelor publice pentru semnarea și transmiterea unor documente
prevăzute în Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor
publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 - M. Of. nr. 318 din 16 aprilie 2020;
Ordinul nr. 1.861/2020 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului convenției de
garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea
unor facilități pentru creditele acordate de instituții de de credit și instituții financiare nebancare anumitor
categorii de debitori, și a modelului convenției de implementare - M. Of. nr. 317 din 16 aprilie 2020;
Hotărârea nr. 293/2020 a Guvernului României privind aprobarea cuantumului și a plății
contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OCDE), în vederea finanțării activității OCDE pentru efectuarea studiului
„Analiză bugetară la nivelul României” - M. Of. nr. 313 din 14 aprilie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 47/2020 a Guvernului României pentru stabilirea,
pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de
comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate
de pandemia SARS-CoV-2 - M. Of. nr. 313 din 14 aprilie 2020;

Ordinul nr. 872/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri pentru
modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020
privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în
contextul pandemiei SARS-CoV-2 - M. Of. nr. 312 din 14 aprilie 2020;

Decretul nr. 240/2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României M. Of. nr. 311 din 14 aprilie 2020;

Circulara nr. 10/2020 a Băncii Naționale a României privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime
obligatorii constituite în euro și dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie - 23 aprilie 2020 - M. Of.
nr. 305 din 10 aprilie 2020;

Hotărârea nr. 285/2020 a Guvernului României pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor
utilizând cardul bancar - M. Of. nr. 305 din 10 aprilie 2020;

Hotărârea nr. 69/2020 a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări pentru aprobarea
Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri
nonpiață și riscuri temporar nonpiață în contextul pandemiei COVID-19” (NI-ASR-07-IX/0) - M. Of. nr. 304 din 10
aprilie 2020;

Regulamentul (UE) 2020/559 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea
epidemiei de COVID-19 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 130 din 24 aprilie 2020;

Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei
flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de
COVID-19 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 130 din 24 aprilie 2020;

Regulamentul (UE) 2020/551 al Comisiei din 21 aprilie 2020 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 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 Raportare Financiară 3 - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 127 din 22 aprilie 2020;

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2020/537 a bugetului rectificativ nr. 2 al
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 126 din 21 aprilie 2020;

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2020/536 a bugetului rectificativ nr. 1 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2020 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 126 din 21 aprilie 2020;

Decizia (UE) 2020/547 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2020 privind mobilizarea
marjei pentru situații neprevăzute în 2020 în scopul de a furniza asistență de urgență statelor membre și de a
consolida în continuare mecanismul de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de Covid-19 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 125 din 21 aprilie 2020;

Decizia (UE) 2020/546 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2020 privind mobilizarea
Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în contextul epidemiei de COVID19 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 125 din 21 aprilie 2020;

Decizia (UE) 2020/525 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 16 martie 2020 de
solicitare a persoanelor fizice sau juridice care dețin poziții scurte nete să reducă temporar pragurile de
notificare ale pozițiilor scurte nete în raport cu capitalul social emis al unor societăți ale căror acțiuni sunt admise
la tranzacționare pe o piață reglementată peste un anumit prag, pentru a notifica autoritățile competente în
conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European
și al Consiliului - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 116 din 15 aprilie 2020;

Regulamentul (UE) 2020/521 al Consiliului din 14 aprilie 2020 de activare a sprijinului de urgență în temeiul
Regulamentului (UE) 2016/369 și de modificare a dispozițiilor acestuia având în vedere epidemia de COVID-19 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 117 din 15 aprilie 2020;

Proiecte legislative

Guvernul României

Proiect de ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și
completarea regimului insolvenței pentru instituţiile de credit şi firmele
de investiţii - publicat în data de 15 aprilie 2020;

Proiect de ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019
pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 99/2006 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și
completările ulterioare și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare - publicat în data de 15 aprilie 2020;

Senatul României

Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de masă salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic ca urmare
a decretării stării de asediu sau a stării de urgenţă (B170/2020) - înregistrat în data de 16 aprilie 2020;

Propunere legislativă pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017
privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA (B158/2020) înregistrat în data de 10 aprilie 2020;

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi
completarea unor ordine ale preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind
aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale - publicat în data
de 23 aprilie 2020/
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