BULETIN

LEGISLATIV

15 iulie 2020

Acte adoptate
Ordinul nr. 2.119/2020 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de
titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 15 iulie 2020-7 august 2020, în baza Prospectului de
bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice
emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de
Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020 - M. Of. nr. 617 din 14 iulie 2020;

Ordinul nr. 2.118/2020 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Prospectului de bază pentru
Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de
Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori
București - SA și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - M. Of. nr. 615 din 14 iulie 2020;

Regulamentul nr. 6/2020 al Băncii Naționale a României pentru modificarea unor cerințe de raportare
pentru scopuri de supraveghere, prevăzute prin acte normative emise de Banca Națională a României - M.
Of. nr. 599 din 8 iulie 2020;

Regulamentul nr. 5/2020 al Băncii Naționale a României pentru modificarea Regulamentului
Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și
completările ulterioare, și a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2018
pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României
nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare - M. Of. nr. 596 din 8 iulie 2020;

Regulamentul nr. 4/2020 al Băncii Naționale a României pentru modificarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare
nebancare - M. Of. nr. 596 din 8 iulie 2020;

Ordinul nr. 2.090/2020 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul
Finanțelor Publice a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 3,3 miliarde
dolari americani, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni, cu maturități de 10 ani sau mai mult și 30 de ani
sau mai mult în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” și desemnarea
administratorilor tranzacției - M. Of. nr. 595 din 7 iulie 2020;

Decizia nr. 9/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept M. Of. nr. 592 din 7 iulie 2020;

Legea nr. 104/2020 pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M. Of. nr. 588
din 6 iulie 2020;
Ordinul nr. 2.068/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 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 - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor
mici și mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA”, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al
contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al
comisionului de administrare pentru anul 2020 - M. Of. nr. 586 din 3 iulie 2020;

Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților
nr. 31/1990 - M. Of. nr. 583 din 2 iulie 2020;

Ordinul nr. 2.032/776/2020 al ministrului finanțelor publice și al
secretarului general al Guvernului 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 ministrului finanțelor
publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr.
3.247/1.179/2017 - M. Of. nr. 580 din 2 iulie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 107/2020 a Guvernului privind modificarea art. II din Ordonanța
Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală și pentru prorogarea unor termene - M. Of. nr. 579 din 1 iulie 2020.

Proiecte legislative

Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal în sensul instituirii
unor deductibilități fiscale în domeniul sponsorizărilor (B389/2020) - publicată în data de 8 iulie 2020;

Ministerul Finanțelor Publice
Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii - publicat
în data de 10 iulie 2020;

Proiect de ordonanță privind Programul IMM LEASING de echipamente și utilaje publicat în data de 09 iulie 2020;
Proiect de ordonanță privind modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării
programului „O familie, o casă” - publicat în data de 09 iulie 2020;

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin privind modificarea Anexei nr. 4 „Instrucţiuni de completare a formularului 100
«Declaraţie privind obligaţiile deplată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” la Ordinul preşedintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau reţinere la sursă - publicat în data de 10 iulie 2020;

Proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție
fiscală - publicat în data de 9 iulie 2020;

Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3.386/2016 pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120
„Decont privind accizele” - publicat în data de 9 iulie 2020;

Proiect de ordin al președintelui ANAF privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și
documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară - publicat în data de 7 iulie 2020.
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