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Acte adoptate
Decizia nr. 457/2020 a Curții Constituționale referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor
art. 4 alin. (3) și (4), precum și ale art. 65 lit. s) și ș), ale art. 66 lit. a), b) și c) în ceea ce privește trimiterile la art.
65 lit. s), ș) și t) și ale art. 67 alin. (2) lit. b) în ceea ce privește trimiterile la art. 65 lit. s), ș) și t) din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr.
578 din 1 iulie 2020;

Hotărârea nr. 511/2020 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 577 din 1
iulie 2020;

Ordinul nr. 1.108/2020 al ministrului muncii și protecției sociale pentru modificarea Ordinului ministrului
muncii și protecției sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții
individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației - M. Of. nr.
576 din 1 iulie 2020;

Ordinul nr. 1.107/2020 al ministrului muncii și protecției sociale privind
modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru
aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale
în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri
suplimentare de protecţie socială - M. Of. nr. 576 din 1 iulie 2020;

Ordinul nr. 2.073/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2020 - M. Of. nr. 571 din 30
iunie 2020;

Ordinul nr. 1.106/2020 al ministrului muncii și protecției sociale pentru modificarea Ordinului ministrului
muncii și protecției sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială - M. Of. nr. 576 din 1 iulie 2020;

Ordinul nr. 2.056/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea
şi completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de
amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a
garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 4.121/2015 - M. Of. nr. 567 din 30 iunie 2020;

Ordinul nr. 2.071/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de
emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor
operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua
Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur,
aferent lunii iulie 2020 - M. Of. nr. 566 din 30 iunie 2020;

Ordinul nr. 491/2020 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de
Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin
destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative - M. Of. nr. 566 din 30
iunie 2020;

Ordinul nr. 2.778/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind competența de
exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia - M. Of. nr. 565 din 29 iunie
2020;

Ordonanța de urgență nr. 101/2020 a Guvernului privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu
finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 20142020 - M. Of. nr. 559 din 26 iunie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 99/2020 a Guvernului privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte
normative și prorogarea unor termene - M. Of. nr. 551 din 25 iunie 2020;

Hotărârea nr. 50/2020 a Senatului referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei
2011/16/UE în vederea soluționării nevoii urgente de amânare a anumitor termene pentru depunerea și schimbul
de informații în domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 197 final - M. Of. nr. 558 din 26
iunie 2020;

Ordinul nr. 1.882/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri privind aprobarea
schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat
de la bugetul de stat - M. Of. nr. 547 din 25 iunie 2020;

Ordinul nr. 3/2020 al Băncii Naționale a României pentru modificarea și
completarea Ordinului nr. 8/2019 al Băncii Naționale a României privind aplicarea
Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către instituțiile financiare
nebancare - M. Of. nr. 537 din 23 iunie 2020;

Circulara nr. 14/2020 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii penalizatoare
pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de
aplicare 24 iunie-23 iulie 2020 - M. Of. nr. 534 din 22 iunie 2020;

Circulara nr. 13/2020 a Băncii Naționale a României privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime
obligatorii constituite în lei și în euro începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2020 - M. Of. nr. 534 din
22 iunie 2020;

Hotărârea nr. 31/2020 a Senatului referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind instituirea
unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj, în situația de urgență (SURE)
ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19 -COM (2020) 142 final - M. Of. nr. 532 din 22 iunie 2020;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/893 al Comisiei din 29 iunie 2020 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a
anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
Codului vamal al Uniunii - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 206 din 30 iunie 2020;

Directiva (UE) 2020/876 a Consiliului din 24 iunie 2020 de modificare a Directivei 2011/16/UE în vederea
soluționării nevoii urgente de amânare a anumitor termene pentru depunerea și schimbul de informații în
domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-19 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 204 din 26 iunie 2020;
Regulamentul (UE) 2020/875 al Consiliului din 15 iunie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013
privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite
produse agricole și industriale - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 204 din 26 iunie 2020;

Regulamentul (UE) 2020/874 al Consiliului din 15 iunie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013
de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și
industriale - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 204 din 26 iunie 2020;

Regulamentul delegat (UE) 2020/877 al Comisiei din 3 aprilie 2020 de modificare și de rectificare a
Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013, și de modificare a
Regulamentului delegat (UE) 2016/341 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului
vamal al Uniunii - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 203 din 26 iunie 2020;

Proiecte legislative
Ministerul Finanțelor Publice
Proiect de ordonanță de urgență privind modificarea Ordonanței
Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene publicat în data de 01 iulie 2020;

Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului
de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019 - publicat în data de 26 iunie 2020;

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice aferente anului 2019 - publicat în data de 25 iunie 2020;

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2019 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019 publicat în data de 23 iunie 2020.
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