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Acte adoptate
Ordinul nr. 2.668/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea
Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției
Naționale de Administrare Fiscală - M. Of. nr. 527 din 19 iunie 2020;

Legea nr. 82/2020 privind aprobarea Ordonanței 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. 520 din 17 iunie 2020;

Hotărârea nr. 476/2020 a Guvernului României privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și
măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - M.
Of. nr. 515 din 16 iunie 2020;

Hotărârea nr. 465/2020 a Guvernului României pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 503 din 12 iunie
2020;

Ordonanță de urgență nr. 98/2020 a Guvernului României pentru prorogarea
intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 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. 503 din
12 iunie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 96/2020 a Guvernului României pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind
Codul vamal al României - M. Of. nr. 500 din 12 iunie 2020;

Norma nr. 28/2020 a Autorității de Supraveghere Financiară pentru modificarea și completarea Normei
Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele
europene aplicabile sistemului de pensii private - M. Of. nr. 499 din 12 iunie 2020;

Ordinul nr. 2.012/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și 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 finanșelor publice nr. 660/2017 - M. Of. nr. 494 din 11 iunie 2020;

Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 42/2020 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 susținerrea activității IMMurilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 - M.
Of. nr. 493 din 10 iunie 2020;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 al Comisiei din 17
decembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE)
nr. 1306/2013, (UE) nr. 1.308/2013 și (UE) nr. 510/2014 ale Parlamentului
European și ale Consiliului în ceea ce privește sistemul de gestionare a
contingentelor tarifare pe bază de licențe - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 185 din 12 iunie 2020;

Regulamentul delegat (UE) 2020/760 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la gestionarea
contingentelor tarifare de import și de export care fac obiectul licențelor și de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește constituirea garanțiilor în cadrul
gestionării contingentelor tarifare - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 185 din 12 iunie 2020;

Proiecte legislative

Guvernul României

Proiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și
prorogarea unor termene - publicat în data de 16 iunie 2020;

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de ordin pentru modificarea art. 10 din Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate
de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale, aprobată prin Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului
comunicațiilor și societății informaționale nr. 3247/1179/2017 - publicat în data de
16 iunie 2020;

Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal (B341/2020) care instituire facilitatea scutirii de la plata
impozitului pe clădiri pentru clădirile unităților sanitare publice și private, precum și pentru
clădirile în care funcționează cabinete de medicină de familie, cabinete medicale ale ambulatoriilor de
specialitate, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice - publicat în data de 18 iunie 2020;

Propunere legislativă privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată (B327/2020) ce are ca obiect de
reglementare acordarea unei indemnizaţii de scurtă diirată, pe o perioada de 12 luni de la ridicarea stării de
urgență pe teritoriul României, salariaţilor cărora Ii se modifică programul normal de lucru cu un program de
muncă redus, de către angajator, în temeiul art. 41 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, încasând venituri mai mid decât salariul de bază corespunzător locului
de muncă ocupat - publicat în data de 11 iunie 2020;

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (B325/2020) care își propune să
reglementeze forme alternative de flexibilitate în muncă ce vor permite salariaților să realizeze un echilibru mai
bun între viața de familie și locul de muncă - publicat în data de 11 iunie 2020;

Propunere legislativă privind unele măsuri financiare în domeniul sanitar în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului Covid 19 (L318/2020) - publicat în data de 18
mai 2020.
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