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Acte adoptate
Ordinul nr. 3.488/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind completarea
Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau
instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr.
1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale,
aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016 – M. Of. nr. 873 din
24 septembrie 2020
Ordinul nr. 1.432/2020 al ministrului muncii și protecției sociale privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute
la art. XII alin. (1) din OUG 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, cu modificările şi completările aduse
prin OUG nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea OUG 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. 873 din 24 septembrie 2020
Regulamentul nr. 9/2020 al Băncii Naționale a României privind administrarea riscului
de decontare și facilitățile de creditare acordate de Banca Națională a României în
scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS – M. Of. nr. 871 din 24 septembrie 2020
Legea nr. 208/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative
– M. Of. nr. 869 din 23 septembrie 2020
Ordinul nr. 2.737/2020 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea
modelului și conținutului actelor de control și ale unor formulare utilizate în
activitatea de inspecție economico-financiară – M. Of. nr. 868 din 23 septembrie 2020

Ordinul nr. 1.426/2020 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 OUG 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, cu modificările şi completările aduse prin OUG nr. 32/2020 pentru
modificarea şi completarea OUG 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. 865 din 22 septembrie 2020

Ordinul nr. 2.742/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea
operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, precum şi
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare
la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a
Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de
specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea
biletelor de valoare, aprobate prin HG nr. 1.045/2018 – M. Of. nr. 857 din 18 septembrie 2020
Decizia nr. 501/2020 a președintelui Autorității pentru Digitalizarea
României pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului în Sistemul
electronic de achiziții publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor
de achiziție publică – M. Of. nr. 857 din 18 septembrie 2020
Ordinul nr. 1.393/2020 al ministrului muncii și protecției sociale privind
aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din
HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor
acordate în baza OUG 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. 850 din 16 septembrie 2020
Ordinul nr. 1.392/2020 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea modelului
cererii și al documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din HG nr. 719/2020 pentru aprobarea
procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020 privind măsuri de
sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de
muncă – M. Of. nr. 850 din 16 septembrie 2020
Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – M. Of. nr. 850 din 16 septembrie 2020
Hotărârea nr. 778/2020 a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017
privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA – M. Of. nr. 848
din 16 septembrie 2020
Ordinul comun nr. 1.093/2.082/2020 al ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității
pentru Digitalizarea României privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de
produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea
creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3,
din Programul operațional Competitivitate 2014-2020 – M. Of. nr. 847 din 15 septembrie 2020

Ordinul comun nr. 1.092/2.083/2020 al ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității
pentru Digitalizarea României privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru creșterea
contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de
investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC,
acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu
prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020
– M. Of. nr. 847 din 15 septembrie 2020
Ordinul nr. 1.057/2020 al ministrului fondurilor europene privind aprobarea
schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale
în mediul rural”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa
prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific
4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a
funcționa într-o manieră autosustenabilă” – M. Of. nr. 846 din 15 septembrie 2020
Hotărârea nr. 766/2020 a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a OUG nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor
mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și a Schemei de ajutor
de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii
„IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE – M. Of. nr. 845 din 15 septembrie 2020
Norma nr. 37/2020 a Autorității de Supraveghere Financiară pentru aplicarea Ghidului ESMA privind
raportarea către autoritățile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017
privind fondurile de piață monetară (Money-market funds) – M. Of. nr. 843 din 15 septembrie 2020
Hotărârea nr. 782/2020 a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data
de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – M. Of. nr. 842 din 14 septembrie 2020
Ordonanța de urgență nr. 161/2020 a Guvernului pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea
unor măsuri bugetare – M. Of. nr. 840 din 14 septembrie 2020
Circulara nr. 20/2020 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii
constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2020 – M. Of. nr. 839 din 14 septembrie 2020
Orientarea (UE) 2020/1284 a Băncii Centrale Europene din 7 septembrie 2020 de modificare a Orientării (UE)
2018/797 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către bănci
centrale și țări din afara zonei euro și către organizații internaționale (BCE/2020/34) –Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene L 301 din 15 septembrie 2020

Republicări
Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice – M. Of. nr. 856 din 18 septembrie 2020

Proiecte legislative
Senatul României
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și instituirea
unor măsuri fiscal-bugetare (B545/2020), care are drept scop creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru angajații din sectorul construcțiilor navale (B545/2020) – publicat în data de 15 septembrie 2020
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