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Acte adoptate

Ordinul nr. 593/2020 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind
aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în
condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru
părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun
prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca
urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora M. Of. nr. 836 din 11 septembrie 2020;
Ordinul comun nr. 1.060/2.857/2020 al ministrului fondurilor europene și al ministrului economiei,
energiei și mediului de afaceri pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea
depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - M. Of. nr. 835 din 11 septembrie 2020;

Ordinul nr. 1.376/2020 al ministrului muncii și protecției sociale pentru stabilirea modalităţii de acordare a
sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru
stimularea creşterii ocupării forţei de muncă - M. Of. nr. 832 din 10 septembrie 2020;
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor
publice - M. Of. nr. 825 din 09 septembrie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 153/2020 a Guvernului pentru instituirea unor măsuri
fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru
completarea unor acte normative - M. Of. nr. 817 din 04 septembrie 2020;

Ordinul nr. 2.659/2020 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Ghidului solicitantului
elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca
obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie şi a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat
în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
stimularea investiţiilor cu impact major în economie - M. Of. nr. 813 din 03 septembrie 2020;

Ordinul nr. 2.658/2020 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza
Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor
care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă şi a Ghidului de plată a ajutorului de stat
acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru
sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - M. Of. nr. 811 din
03 septembrie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 152/2020 a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de
plată online - M. Of. nr. 802 din 1 septembrie 2020;
Ordinul nr. 2.644/2020 al ministrului finanțelor publice pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 25
alin. (3)-(17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare - M. Of. nr. 798
din 1 septembrie 2020;
Normele metodologice din 28 august 2020 de utilizare a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru
achitarea plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi
instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la
art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi
stabilirea unor măsuri bugetare - M. Of. nr. 798 din 1 septembrie 2020;

Normele metodologice din 28 august 2020 de utilizare a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru
achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul
local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale,
raportate potrivit legii, pentru destinaţiile prevăzute la art. 25 alin. (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea
unor măsuri bugetare - M. Of. nr. 798 din 1 septembrie 2020;

Normele metodologice din 28 august 2020 de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 25 alin. (6)(10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare - M. Of. nr. 798
din 1 septembrie 2020;

Hotărârea nr. 729/2020 a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului
nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 797 din 31 august 2020;

Ordinul nr. 2.661/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2020 - M. Of. nr. 796
din 31 august 2020;

Ordinul nr. 2.660/2020 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 septembrie
2020 - M. Of. nr. 795 din 31 august 2020;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1260 a Consiliului din 4 septembrie 2020
de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1855 de autorizare a
României să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 296 din 10 septembrie 2020;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1262 a Consiliului din 4 septembrie 2020 de
modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/232/UE de autorizare a României în vederea
aplicării de măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 168 din
Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 296 din 10 septembrie 2020.

Proiecte legislative

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Anexei la
Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1984/2019 pentru aprobarea
Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare
Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale - publicat în data de 8 septembrie 2020;

Senatul României

Propunere legislativă privind participarea salariaţilor la profit, precum şi pentru modificarea Legii nr.
127/2015 privind Codul fiscal (B538/2020) - publicat în data de 8 septembrie 2020;

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (B508/2020) privind
stabilirea unor scutiri pentru terenurile și clădirile utilizate pentru prestare de servicii turistice, în scopul
sprijinirii celor care, datorită caracterului activității, nu pot încasa venituri, de-a lungul unui an, doar pe
parcursul unei perioade limitate de timp - publicat în data de 31 august 2020.
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