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Acte adoptate
Hotărârea nr. 20/118/2020 a Conferinței Naționale a Corpului Experților Contabili și Contabililor
Autorizați privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2019 până la data de 15
aprilie 2020 - M. Of. nr. 302 din 10 aprilie 2020;

Ordonanța militară nr. 8/2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19 - M. Of. nr. 301 din 10 aprilie 2020;

Hotărârea nr. 282/2020 a Guvernului României pentru aprobarea 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 - M. Of. nr. 296 din 8 aprilie 2020;

Hotărârea nr. 281/2020 a Guvernului României pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor
prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice
și fiscal-bugetare - M. Of. nr. 296 din 8 aprilie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 43/2020 a Guvernului României pentru aprobarea unor măsuri de sprijin
decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada
stării de urgență - M. Of. nr. 292 din 7 aprilie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 38/2020 a Guvernului României privind utilizarea
înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice - M.
Of. nr. 289 din 7 aprilie 2020;

Ordinul nr. 883/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care
România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb
automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei
conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din
perspectiva schimbului automat de informații financiare - M. Of. nr. 288 din 6 aprilie 2020;

Hotărârea nr. 268/2020 a Guvernului României privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014
pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în
economie - M. Of. nr. 286 din 6 aprilie 2020;

Hotărârea nr. 270/2020 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2010 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de
instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori - M. Of. nr. 285 din 6 aprilie
2020;

Ordonanța militară nr. 7/2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19 - M. Of. nr. 284 din 4 aprilie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 42/2020 a Guvernului României 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 IMMurilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 - M. Of. nr. 283 din 4 aprilie 2020;

Ordinul nr. 1.801/2020 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea
componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a
rapoartelor privind situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și
anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug - M. Of. nr. 280
din 3 aprilie 2020;
Hotărârea nr. 250/2020 a Guvernului României pentru completarea
Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind
aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu
modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.053/2014 - M. Of. nr. 280 din 3 aprilie 2020;

Legea nr. 40/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării
programului „Prima casă”, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia - M. Of. nr.
280 din 3 aprilie 2020;

Hotărârea nr. 238/2020 a Guvernului României privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.
1.264/2020 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” - M. Of. nr.
276 din 2 aprilie 2020;

Ordinul nr. 1.819/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea art. 61 din Normele
metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de
plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum și
pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul
Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate
juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 - M. Of. nr. 279 din 3 aprilie 2020;

Ordinul nr. 822/2020 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-CoV2 - M. Of. nr. 275
din 2 aprilie 2020;

Ordinul nr. 1.816/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanțe care pot fi plătite prin intermediul
cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți - M. Of. nr. 275 din 2
aprilie 2020;

Orientarea (UE) 2020/515 a Băncii Centrale Europene din 7 aprilie 2020 de modificare a Orientării
BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și
eligibilitatea colateralului (BCE/2020/21) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 110I din 8 aprilie 2020;

Decizia (UE) 2020/509 a Consiliului din 3 aprilie 2020 privind existența unui deficit excesiv în România
- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 110 din 8 aprilie 2020;

Decizia (UE) 2020/506 a Băncii Centrale Europene din 7 aprilie 2020 de
modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de
politică monetară a Eurosistemului și a Orientării (UE) 2016/65 privind
marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a
cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2020/20) - Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene L 109I din 7 aprilie 2020;

Orientarea (UE) 2020/497 a Băncii Centrale Europene din 20 martie 2020 privind
înregistrarea anumitor date de către autoritățile naționale competente în Registrul de
date privind instituțiile și companiile afiliate (BCE/2020/16) - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 106 din 6 aprilie 2020;

Orientarea (UE) 2020/496 a Băncii Centrale Europene din 19 martie 2020 de modificare a Orientării (UE)
2019/1265 privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR) (BCE/2020/15) - Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 106 din 6 aprilie 2020;

Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de
TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID19 în cursul anului 2020 [notificată cu numărul C(2020) 2146] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 103I din
3 aprilie 2020;

Proiecte legislative

Senatul României

Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor speciale şi restabilirea
echilibrului economic prin completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (B144/2020) - înregistrat
în data de 2 martie 2020.
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