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Acte adoptate
Ordinul nr. 4/2020 al Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea Ordinului Băncii
Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil
entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României - M. Of. nr. 746 din 17 august
2020;
Hotărârea nr. 668/2020 a Guvernului României privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 742 din 14 august 2020;

Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică - M. Of.
nr. 736 din 13 august 2020;
Ordinul nr. 876/2.233 al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea
Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de
intervenție 1.2 „Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii” din cadrul axei prioritare 1
„Un sistem de producție inovativ și ecoeficient”, Programul operațional sectorial „Creșterea
competitivității economice” 2007-2013 - M. Of. nr. 735 din 13 august 2020;

Circulara nr. 19/2020 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii
penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând
cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2020 - M. Of. nr. 730 din
12 august 2020;
Circulara nr. 18/2020 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii penalizatoare
pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de
aplicare 24 august-23 septembrie 2020 - M. Of. nr. 730 din 12 august 2020;

Circulara nr. 17/2020 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii
constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2020 - M. Of. nr. 730 din 12 august 2020;

Ordinul nr. 2.673/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri pentru completarea
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. 730 din 12 august 2020;

Ordinul nr. 2.654/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri privind prorogarea
termenului prevăzute la pct. 6 subpct. 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis din cadrul Programului Startup Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018 M. Of. nr. 721 din 11 august 2020;

Ordonanța de urgență nr. 132/2020 a Guvernului privind măsuri de sprijin destinate salariaților și
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă - M. Of. nr. 720 din 10 august
2020;
Ordinul nr. 2.241/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de
emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților
operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua
Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur,
aferent lunii august 2020 - M. Of. nr. 713 din 7 august 2020;

Regulamentul nr. 7/2020 al Băncii Naționale a României pentru modificarea
și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind
regimul valutar - M. Of. nr. 711 din 7 august 2020;

Hotărârea nr. 628/2020 a Guvernului României privind modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea
investițiilor cu impact major în economie - M. Of. nr. 711 din 7 august 2020;

Decizia nr. 589 din 14 iulie 2020 a Curții Constituționale referitoare la obiecția de neconstituționalitate a
dispozițiilor Legii privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică - M. Of.
nr. 710 din 7 august 2020;

Circulara nr. 16/2020 a Băncii Naționale a României privind nivelul ratei dobânzii de referință - M. Of. nr. 707
din 6 august 2020;

Ordonanța de urgență nr. 130/2020 a Guvernului privind unele măsuri pentru acrodarea de sprijin financiar
din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul
crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene - M. Of. nr. 705 din 6
august 2020;

Hotărârea nr. 598/2020 a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea
regională prin crearea de locuri de muncă - M. Of. nr. 703 din 5 august 2020;

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2020/1077 a bugetului rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru
exercițiul financiar 2020 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 254 din 4 august 2020;
Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2020/1078 a bugetului rectificativ nr. 4 al Uniunii
Europene pentru exercițiul financiar 2020 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 254 din 4 august 2020;

Directiva (UE) 2020/1151 a Consiliului din 29 iulie 2020 de modificare a Directivei
92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice
- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 256 din 5 august 2020;

Regulamentul delegat (UE) 2020/1173 al Comisiei din 4 iunie 2020 de modificare
a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac
obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene
și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care
fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii
Europene în ceea ce privește perioada de informare prealabilă - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 259 din 10 august 2020.

Proiecte legislative

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de
persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei
informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare - publicat în data de 12 august 2020.
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