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Acte adoptate

Hotărârea nr. 24/2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind aprobarea instituirii stării
de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2
- M. Of. nr. 395 din 15 mai 2020

Ordonanța de urgență nr. 70/2020 a Guvernului României privind reglementarea unor măsuri, începând cu
data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative - M. Of. nr. 394 din 14 mai
2020;

Ordonanța de urgență nr. 68/2020 a Guvernului României pentru modificarea și completarea
unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență
și al protecției civile – M. Of. nr. 391 din 14 mai 2020

Ordonanța de urgență nr. 69/2020 a Guvernului României pentru modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale  - M. Of. nr. 393 din
14 mai 2020;

Ordonanța militară nr. 12/2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri 
de prevenire a răspândirii COVID-19 - M. Of. nr. 387 din 13 mai 2020;

Ordinul nr. 991/2020 al președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală privind publicarea în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații
între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Depozitarul Central - S.A. 
- M. Of. nr. 386 din 13 mai 2020;

Legea nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea
în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
- M. Of. nr. 386 din 13 mai 2020;

Ordinul nr. 1.706/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri privind 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. 385 din 13 mai 2020;

Ordinul nr. 2/2020 al Băncii Naționale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor
Publice, aplicabile instituțiilor de credit - M. Of. nr. 383 din 13 mai 2020;



Ordonanța de urgență nr. 67/2020 a Guvernului României privind modificarea unor acte normative
și prelungirea unor termene - M. Of. nr. 382 din 12 mai 2020;

Ordonanța de urgență nr. 65/2020 a Guvernului României privind unele măsuri pentru digitalizarea
sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada
de programare 2014-2020 - M. Of. nr. 381 din 12 mai 2020;

Ordonanța militară nr. 11/2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a
răspândirii COVID-19 - M. Of. nr. 377 din 11 mai 2020;

Ordonanța de urgență nr. 64/2020 a Guvernului României privind modificarea și completarea
art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 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. 377 din 11 mai 2020;

Ordinul nr. 1.926/2020 al ministrului finanțelor publice pentru
punerea în aplicare a Deciziei (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 COVID-19 în cursul anului 2020  - M. Of. nr. 376 din 11 mai
2020;

Ordonanța de urgență nr. 62/2020 a Guvernului României pentru
adoptarea unor măsuri  în domeniul societăților, în vederea desfășurării
reuniunilor organelor statutare - M. Of. nr. 372 din 8 mai 2020.

Proiecte legislative
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Direcția servicii asistență profesională membri

Proiect de ordin 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” - publicat în data de 13 mai 2020.
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