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Acte adoptate
Ordinul comun nr. 874/81/2020 al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne privind instituirea
obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru
prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă - M. Of. nr. 435 din 22 mai 2020
Ordinul comun nr. 872/543/2020 al ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
- M. Of. nr. 435 din 22 mai 2020
Ordonanța de urgență nr. 75/2020 a Guvernului României pentru completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări
fiscal-bugetare - M. Of. nr. 434 din 22 mai 2020
Circulara nr. 11/2020 a Băncii Naționale a României privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime
obligatorii constituite în euro și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie – 23 mai 2020
- M. Of. nr. 427 din 21 mai 2020
Ordinul nr. 1.061/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind
emiterea deciziilor referitoare la obligații fiscale accesorii - M. Of. nr. 427 din 21 mai 2020
Ordinul comun nr. 1.942/979/819/2020 al ministrului finanțelor publice,
al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății pentru
aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare
a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului
pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”
- M. Of. nr. 426 din 21 mai 2020
Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru
perioada aferentă stării de urgență - M. Of. nr. 425 din 21 mai 2020
Hotărârea nr. 5/2020 a Parlamentului pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor
instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă
și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 421 din 20 mai 2020
Ordinul nr. 1.730/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri pentru modificarea
Ordinului 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. 419 din 20 mai 2020

Ordinul nr. 1.961/2020 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul
Finanțelor Publice a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 4 miliarde euro,
prin lansarea a două serii noi de obligațiuni, cu maturități de 5 ani sau mai mult și 10 ani în cadrul
Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” și desemnarea administratorilor
tranzacției - M. Of. nr. 416 din 19 mai 2020
Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 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. 416 din 19 mai 2020
Legea nr. 59/2020 privind aprobarea 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 - M. Of. nr. 416 din 19 mai 2020
Hotărârea nr. 394/2020 a Guvernului României privind declararea stării
de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 410 din 18
mai 2020
Ordinul nr. 1.029/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii
sau contribuabilii relevanți, după caz, în vederea raportării informațiilor
cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării M. Of. nr. 407 din 18 mai 2020
Ordinul comun nr. 3.577/831/2020 al ministrului muncii și protecției sociale și al
ministrului sănătății privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus
SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de
securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă - M. Of. nr. 403 din 16 mai 2020
Hotărârea nr. 53/2020 a Senatului referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European
și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, a Regulamentului (UE) 1.301/2013 și a
Regulamentului (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 răspuns la
epidemia de COVID-19 [Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus] - COM (2020) 113 final
- M. Of. nr. 400 din 15 mai 2020
Hotărârea nr. 19/2020 a Senatului referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană
de Investiții – Strategie anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă – COM (2019) 650 final - M. Of. nr. 400
din 15 mai 2020

Decizia nr. 154 din 6 mai 2020 a Curții Constituționale a României asupra obiecției de neconstituționalitate
a dispozițiilor Legii pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul
României - M. Of. nr. 398 din 15 mai 2020
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19
- M. Of. nr. 396 din 15 mai 2020
Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri
fiscale și modificarea unor acte normative - M. Of. nr. 396 din 15 mai 2020

Proiecte legislative
Senat
Propunere legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale (B268/2020) care anulează
în mod automat amenzile acordate pe perioada stării de urgență, fără a mai fi nevoie de
a merge în instanță, cu excepția sancțiunilor contravenționale aplicate pentru încălcarea
măsurii de izolare la domiciliu și carantină, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice
- publicat în data de 18 mai 2020

Ministerul Finanțelor Publice
Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de
comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între
Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice,
persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017
- publicat în data de 21 mai 2020

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și
completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului,
modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice - publicat în data de 19 mai 2020
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