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Acte adoptate

Ordinul nr. 987/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și
completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea
modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale - M. Of. nr. 368 din 7 mai 2020;

Hotărârea nr. 348/2020 a Guvernului României pentru modificarea și completarea Hotărârii  Guvernului 
nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile 
pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a  Guvernului nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor  apărute în obținerea și utilizarea fondurilor 
europene și/sau a fondurilor publice  naționale aferente acestora - M. Of. nr. 363 din 
6 mai 2020;

Hotărârea nr. 349/2020 a Guvernului României pentru modificarea și
completarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 - M. Of. nr. 359 din 5 mai 2020;

Ordinul nr. 1.899/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a
certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai
2020 - M. Of. nr. 349 din 30 aprilie 2020;

Ordinul nr. 1.918/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor
publice nr. 1.899/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor
de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2020 - M. Of. nr. 364 din 6 mai 2020;

Hotărârea nr. 340/2020 a Guvernului României pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea
adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 - M. Of. nr. 364 din 6 mai 2020;

Ordonanța militară nr. 10/2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19 - M. Of. nr. 340 din 27 aprilie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 55/2020 a Guvernului României privind instituirea unor măsuri de protecție
socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 - M. Of. nr.
339 din 27 aprilie 2020;



Ordinul nr. 1.886/2020 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea mecanismului financiar de
transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru
susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul
Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici și Mijlocii - SA - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere
a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA”, a modelului Convenției de garantare, al înscrisului,
precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020 -
M. Of. nr. 343 din 28 aprilie 2020;

Hotărârea nr. 326/2020 a Guvernului României privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
282/2020 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.
339 din 27 aprilie 2020;

Regulamentul (UE) 2020/605 al Băncii Centrale Europene din 9 aprilie 2020
de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații
financiare în materie de supraveghere (BCE/2020/22) - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 145 din 7 mai 2020;

Decizia (UE) 2020/614 a Băncii Centrale Europene din 30 aprilie 2020 de
modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite
de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2020/25) - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 141 din 5 mai 2020.
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Direcția servicii asistență profesională membri

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea
formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, în vederea raportării
informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării - publicat în data 
de 4 mai 2020.
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