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Acte adoptate

Ordinul nr. 1.671/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2020 - M. Of. nr. 163 din
28 februarie 2020;

Ordinul nr. 1.645/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna martie 2020 - M. Of. nr. 160 din 27 februarie 2020;

Decizia nr. 7 din 20 ianuarie 2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept, care stabilește că „în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 132 din Legea societăților
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 116 din aceeași lege, pot fi
atacate în justiție, cu acțiune în anulare, și hotărârile adoptate de adunarea specială a acționarilor” - M. Of. nr.
151 din 25 februarie 2020;

Ordinul nr. 1.619/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de
stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2020 - M. Of. nr. 145 din 24 februarie 2020;

Decizia (UE) 2020/263 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2020 privind
informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare) - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 58 din 28 februarie 2019;

Directiva (UE) 2020/262 a Consiliului din 19 decembrie 2019 de stabilire a
regimului general al accizelor (reformare) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 58 din 28 februarie 2019;

Regulamentul (UE) 2020/261 al Consiliului din 19 decembrie 2019 de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul
accizelor în ceea ce privește conținutul registrelor electronice - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 58 din 28 februarie 2019;

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2020/227 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul
financiar 2020 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 57 din 27 februarie 2019;

Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de
executare şi a procedurii de comunicare a acestora care are în vedere necesitatea creării mecanismului
privind automatizarea înființării și ridicării popririlor bancare de către organele de executare silită din
subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită,
astfel încât disponibilitățile bănești existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita
sumelor înscrise în adresa de înființare a popririi bancare și să nu producă sincope în activitatea desfășurată
de aceștia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate publicat în data de 27 februarie 2020;

Senatul României

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și
reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
(B83/2020) - publicat în data de 26 februarie 2020.
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