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Acte adoptate
Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a
întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat
pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 - M. Of.
nr. 493 din 10 iunie 2020
Hotărârea nr. 458/2020 a Guvernului României pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii
- IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 - M. Of. nr. 487 din 9 iunie 2020
Ordinul nr. 456/2020 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru
aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor
în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum
și pentru modificarea unor acte normative - M. Of. nr. 484 din 9 iunie 2020
Decizia nr. 61/2020 a Curții Constituționale a României referitoare la obiecția de neconstituționalitate
a Legii privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- M. Of. nr. 482 din 5 iunie 2020
Ordinul nr. 457/2020 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea
Forței de Muncă privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de
art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru
instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor
în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
- M. Of. nr. 481 din 5 iunie 2020
Ordinul nr. 1.802/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului
de afaceri privind unele măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naționale
gestionate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
- M. Of. nr. 476 din 4 iunie 2020
Ordinul nr. 1.017/2.880/2020 al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului
culturii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului
culturii nr. 743/2.802/2020 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 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. 474 din 4 iunie 2020

Decizia nr. 155/2020 a Curții Constituționale a României referitoare la obiecția de neconstituționalitate a
dispozițiilor Legii pentru suspendarea rambursării creditelor - M. Of. nr. 473 din 4 iunie 2020
Decizia nr. 27/2020 a Autorității de Supraveghere Financiară privind modificarea anexei la Norma Autorității
de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare
și Piețe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr.
1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds) - M. Of. nr. 469 din 3 iunie 2020
Ordinul nr. 1.107/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și
completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea
modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul
pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - M. Of. nr. 468 din 3 iunie 2020
Ordinul nr. 966/1.809/105/2020 al ministrului sănătății, al ministrului
economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor
specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile
de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor
alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor
unităților de alimentație publică - M. Of. nr. 461 din 30 mai 2020
Ordonanța de urgență nr. 92/2020 a Guvernului României pentru
instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea
unor acte normative - M. Of. nr. 459 din 29 mai 2020

Ordonanța de urgență nr. 90/2020 a Guvernului României pentru modificarea Ordonanței
Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte
normative - M. Of. nr. 459 din 29 mai 2020

Ordonanța de urgență nr. 89/2020 a Guvernului României pentru modificarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST
ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea
activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 - M. Of. nr. 458 din
29 mai 2020
Circulara nr. 12/2020 a Băncii Naționale a României privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii
Naționale a României - M. Of. nr. 457 din 29 mai 2020

Ordinul nr. 1.985/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2020 - M. Of. nr. 453
din 29 mai 2020
Legea nr. 68/2020 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M. Of.
nr. 443 din 26 mai 2020
Ordinul nr. 372/2020 al secretarului general al Guvernului pentru aprobarea „Ghidului de finanțare
nerambursabilă 2020” - M. Of. nr. 439 din 26 mai 2020
Ordinul nr. 1.958/2020 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor
de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii
(F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de
susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA - M. Of. nr. 437 din 25 mai 2020

Republicări
Legea nr. 69/2020 a responsabilității fiscal-bugetare - M. Of. nr. 472 din 4 iunie 2020

Proiecte legislative
Senat
Propunere legislativă pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal (B292/2020) care are în vedere modificarea prevederilor legale
actuale privind cota de TVA de 5% - publicat în data de 28 mai 2020

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin al președintelui ANAF privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de
marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999
privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul
informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF - publicat în data
de 10 iunie 2020
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