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Acte adoptate

Hotărârea nr. 112/2020 a Guvernului României pentru modificarea și
completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009
privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă” - M.
Of. nr. 100 din 11 februarie 2020.

Regulamentul nr. 2/2020 al Băncii Naționale a României privind măsurile de securitate referitoare la
riscurile operaționale și de securitate și cerințele de raportare aferente serviciilor de plată - M. Of. nr. 115 din
14 februarie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 24/2020 a Guvernului României privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și
reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative - M. Of. nr. 107 din 12 februarie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 23/2020 a Guvernului României pentru modificarea și completarea unor acte
normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice - M. Of. nr. 106 din 12 februarie 2020;

Regulamentul nr. 1/2020 al Băncii Naționale a României pentru modificarea și completarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare - M. Of. nr.
101 din 11 februarie 2020;

Acte republicate

Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit - M. Of. nr. 96 din 10 februarie
2020;



Proiecte legislative

Guvernul României

Proiect de ordin pentru modificarea 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 susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în
condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum
și a modelului și conținutului unor formulare - publicat în data de 14 februarie 2020.
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