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Acte adoptate
Decizia nr. 55/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare – M. Of. nr. 969 din 21 octombrie 2020
Ordinul nr. 3.083/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii
de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de
stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de
sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 20142020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene – M. Of.
nr. 965 din 20 octombrie 2020
Circulara nr. 22/2020 a Băncii Naționale a României privind comisioanele percepute de Banca Națională a
României titularilor de conturi în valută deschise la Banca Națională a României – M. Of. nr. 961 din 20 octombrie
2020
Ordonanța de urgență nr. 174/2020 a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte
normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,
în contextul crizei provocate de COVID-19 – M. Of. nr. 954 din 16 octombrie 2020
Ordinul nr. 2.809/2020 al ministrului finanțelor publice privind tipurile de creanțe
fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online
prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți – M. Of. nr. 949 din 15
octombrie 2020
Hotărârea nr. 856/2020 a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 – M. Of. nr. 945 din 14 octombrie 2020
Decizia nr. 590/2020 a Curții Constituționale referitoare la obiecția de neconstituționalitate
a dispozițiilor articolului unic pct. 3 (cu referire la art. XVIII) din Legea pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale – M. Of. nr. 939
din 13 octombrie 2020
Ordinul nr. 3.666/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea
modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare
documentară – M. Of. nr. 938 din 12 octombrie 2020

Ordinul nr. 1.468/2020 al ministrului muncii și protecției sociale privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul
ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art.
XII 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 OUG 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. 933 din 12 octombrie 2020
Decizia nr. 600/2020 a Curții Constituționale referitoare la obiecția de
neconstituționalitate a prevederilor Legii pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru
creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare
anumitor categorii de debitori – M. Of. nr. 933 din 12 octombrie 2020
Hotărârea nr. 841/2020 a Guvernului pentru modificarea și completarea anexei
nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 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. 924 din 9 octombrie 2020

Ordinul nr. 3.632/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare – M. Of. nr. 921
din 9 octombrie 2020
Ordinul comun nr. 1.145/2.576/2020 al ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității
pentru Digitalizarea României privind modificarea art. 11 din Schema 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, aprobată prin Ordinul ministrului
fondurilor europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 1.092/2.083/2020 – M. Of. nr.
912 din 7 octombrie 2020
Hotărârea nr. 258/2020 a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări privind aprobarea
Normei „Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-FIN-08-I/0) – M. Of. nr. 910 din 7
octombrie 2020
Hotărârea nr. 257/2020 a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări privind aprobarea
Normei „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-GAR-14-I/0) – M. Of. nr. 910 din 7
octombrie 2020

Ordinul nr. 2.989/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri privind aprobarea
Procedurii de implementare a măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”
din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020
privind unele măsuri pentru acordarea 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. 902 din 5 octombrie 2020
Ordinul nr. 2.803/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și
completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind
aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor
cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea
activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia
COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale către
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii –
SA – IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere
a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA”, a modelului Convenției
de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului,
precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de
administrare pentru anul 2020 – M. Of. nr. 901 din 5 octombrie 2020
Ordonanța de urgență nr. 166/2020 a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele
măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică – M. Of. nr. 900 din 5 octombrie 2020
Ordinul nr. 2.797/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea
operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare
a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete – M. Of. nr.
899 din 2 octombrie 2020
Ordonanța de urgență nr. 168/2020 a Guvernului pentru completarea 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. 899 din 2 octombrie 2020
Hotărârea nr. 783/2020 a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008
pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, Hotărârii
Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin
stimularea investițiilor și Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea
de locuri de muncă, în sensul prelungirii la cerere, ca urmare a pandemiei de COVID-19, a termenului de
monitorizare aferent proiectelor de investiții cu acorduri pentru finanțare emise până la data de 30 iunie 2014 –
M. Of. nr. 895 din 1 octombrie 2020

Ordinul nr. 2.793/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat
de tip benchmark aferente lunii octombrie 2020 – M. Of. nr. 891 din 30 septembrie 2020
Hotărârea nr. 798/2020 a Guvernului privind repartizarea pe județe și unități administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 24 lit. b) și c) din Ordonanța 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. 883 din 28 septembrie 2020
Ordinul nr. 3.486/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind
modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de
Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale – M. Of. nr. 881 din
28 septembrie 2020
Decizia (UE) 2020/1.532 a Consiliului din 12 octombrie 2020 privind poziția
care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul celei
de-a 66-a sesiuni a Comitetului Sistemului armonizat al Organizației Mondiale a
Vămilor în ceea ce privește adoptarea preconizată de avize de clasificare, decizii
de clasificare, modificări ale notelor explicative ale Sistemului armonizat sau de
alte avize privind interpretarea Sistemului armonizat și de recomandări pentru
asigurarea unei interpretări uniforme a Sistemului armonizat în temeiul
Convenției privind sistemul armonizat – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 352 din 22 octombrie 2020
Directiva (UE) 2020/1.504 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 octombrie 2020
de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare – Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 347 din 20 octombrie 2020
Regulamentul (UE) 2020/1.474 al Comisiei din 13 octombrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 60/2012 în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a acestuia și o derogare limitată în timp pentru
întreprinderile aflate în dificultate cu scopul de a se ține seama de impactul pandemiei de COVID-19 – Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 337 din 14 octombrie 2020
Decizia (UE) 2020/1.410 a Consiliului din 25 septembrie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în
numele Uniunii Europene în cadrul celei de a 66-a sesiuni a Comitetului Sistemului armonizat al Organizației
Mondiale a Vămilor în ceea ce privește adoptarea preconizată de avize de clasificare, decizii de clasificare,
modificări aduse notelor explicative ale Sistemului armonizat sau de alte avize privind interpretarea Sistemului
armonizat și de recomandări pentru asigurarea unei interpretări uniforme a Sistemului armonizat în temeiul
Convenției privind sistemul armonizat – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327 din 8 octombrie 2020

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1.406 al Comisiei din 2 octombrie 2020 de stabilire a
standardelor tehnice de punere în aplicare privind procedurile și formularele pentru schimbul de informații
și cooperarea dintre autoritățile competente, ESMA, Comisie și alte entități în conformitate cu articolul 24
alineatul (2) și articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
privind abuzul de piață – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 325 din 7 octombrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1.369 al Comisiei din 29 septembrie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al
Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun –
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 319 din 2 octombrie 2020

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului din 25 septembrie
2020 privind acordarea unui sprijin temporar României în temeiul Regulamentului
(UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată
de epidemia de COVID-19 – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 314 din 29
septembrie 2020

Proiecte legislative
Senatul României
Propunere legislativă pentru completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
care propune aplicarea cotei reduse de 9% a taxei pe valoarea adaugată pentru serviciile de salubrizare
(B583/2020) – publicată în data de 13 octombrie 2020

Ministerul Finanțelor Publice
Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 517/2014 privind
intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiții inițiale –
publicat în data de 22 octombrie 2020
Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.
1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și
a procedurii de comunicare a acestora – publicat în data de 14 octombrie 2020
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