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Acte adoptate

Hotărârea nr. 719/2020 a Guvernului pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate
în baza Ordonanței de urgență a Guvernului 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. 794 din 31 august 2020
Ordonanța de urgență nr. 147/2020 a Guvernului 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 – M. Of. nr. 790 din 28 august 2020

Hotărârea nr. 713/2020 a Guvernului pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 668/2020 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. 790 din 28 august 2020

Ordinul nr. 1.484/130/2020 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne
privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru
desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente
campaniei electorale - M. Of. nr. 790 din 28 august 2020
Ordinul nr. 3.685/2020 al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și
administrației privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor
ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici
și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020
- M. Of. nr. 784 din 27 august 2020
Ordonanța de urgență nr. 146/2020 a Guvernului privind aprobarea Programului IMM FACTOR
- Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate
acestuia - M. Of. nr. 780 din 26 august 2020
Ordinul nr. 2.633/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a obligațiunilor
de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna august 2020 - M. Of. nr. 776 din 25 august 2020
Regulamentul nr. 18/8/2020 al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale
a României pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară
şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele
societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit - M. Of. nr. 775 din 25 august 2020

Ordonanţa de urgenţă nr. 143/2020 a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu
capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de
ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 - M. Of. nr. 772 din 25 august 2020
Ordonanța de urgență nr. 142/2020 a Guvernului pentru prelungirea termenelor privind depunerea
unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor – M. Of nr. 771 din 24 august 2020

Legea nr. 193/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
– M. Of. nr. 767 din 21 august 2020

Ordinul nr. 3.281/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea
livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și
conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile
efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA M. Of. nr. 764 din 21 august 2020

Ordinul nr. 2.381/2020 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 - M. Of. nr. 759 din 20 august 2020

Legea nr. 180/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea
art. 293 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri
privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 - M. Of. nr. 755 din 19 august 2020

Legea nr. 179/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea
și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011,
precum și a altor acte normative - M. Of. nr. 755 din 19 august 2020

Ordonanța de urgență nr. 135/2020 a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare - M. Of. nr. 751 din 18 august 2020
Instrucțiunea nr. 5/2020 a Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru modificarea
anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea
şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate
şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul
Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare - M. Of. nr. 749 din 18 august 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1.221 al Comisiei
din 26 august 2020 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor,
aplicabile de la 27 august 2020 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 279 din 27 august 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1.218 al Comisiei
din 25 august 2020 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor, aplicabile
de la 26 august 2020 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 277 din 26 august 2020

Proiecte legislative
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Proiect de ordin pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de
bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 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 - publicat în data de 25 august 2020

Consiliul Concurenței
Proiect de ordonanţă de urgenţă privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor
legislației în materie de concurență, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.
21/1996 - publicat în data de 24 august 2020
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