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Acte adoptate
Ordinul nr. 3.942/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor
formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul
debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice - M. OF. nr. 1.123
din 23 noiembrie 2020;
Legea nr. 259/2020 pentru ratificarea Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o
parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016 M. Of. nr. 1.123 din 23 noiembrie 2020;
Legea nr. 262/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M. Of. nr. 1.112
din 20 noiembrie 2020;
Legea nr. 258/2020 pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale și
aromatice, precum și produsele stupului și pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal M. Of. nr. 1.110 din 20 noiembrie 2020;
Ordonanța de urgență nr. 199/2020 a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței 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. 1.108 din 19 noiembrie 2020;
Ordonanța de urgență nr. 198/2020 a Guvernului pentru completarea
Ordonanței 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 - M. Of. nr. 1108 din 19 noiembrie 2020;
Ordinul nr. 3.965/2020 al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației
privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare
de minimis pentru sprijinirea specializării inteligente în regiunea Sud-Est, în cadrul „Inițiativei DG
Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate” prin Programul operațional regional 2014-2020 - M. Of. nr.
1.106 din 19 noiembrie 2020;
Ordinul nr. 3.896/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei
nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea
conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a
Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central - M. Of. nr. 1.104 din 19
noiembrie 2020;

Circulara nr. 25/2020 a Băncii Naționale a României privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime
obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2020 - M.
Of. nr. 1.098 din 18 noiembrie 2020;

Ordinul nr. 2.981/2020 al ministrului finanțelor publice privind completarea Normelor metodologice pentru
înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr.
1.059/2008 - M. Of. nr. 1.094 din 17 noiembrie 2020;

Ordinul nr. 2.990/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea
și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017
privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin
intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului
Tezaur - M. Of. nr. 1.093 din 17 noiembrie 2020;

Circulara nr. 26/2020 a Băncii Naționale a României privind modificarea
ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele bănești în valută - M. Of.
nr. 1.093 din 17 noiembrie 2020;

Ordinul nr. 2.989/2020 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” - SA, în cadrul
Programului Tezaur, aferent lunii noiembrie 2020 - M. Of. nr. 1.089 din 17 noiembrie 2020;

Legea nr. 248/2020 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M. Of. nr. 1.079 din
13 noiembrie 2020;

Hotărârea nr. 967/2020 a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 1.078 din 13 noiembrie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 195/2020 a Guvernului privind măsuri în domeniul registrului comerțului - M. Of.
nr. 1.078 din 13 noiembrie 2020;

Ordinul nr. 2.977/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea 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. 1.074 din 13 noiembrie
2020;

Ordinul nr. 1.600/2020 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 Ordonanței
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 și pentru
stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială - M. Of. nr. 1.073 din
13 noiembrie 2020;
Ordinul comun nr. 186/3.874/2020 al președintelui Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 152/3.476/2020 privind aprobarea Normei pentru siguranța
alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import,
export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice
anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului
uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor - M. Of. nr. 1.069 din 12 noiembrie 2020;

Ordinul nr. 4.003/2020 al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației privind aprobarea
schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele
conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operațional regional 20142020 - M. Of. nr. 1.060 din 11 noiembrie 2020;

Ordinul nr. 1.200/2000 al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis
VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 1
„Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri”, obiectivul specific 1.1 „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu
vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” și obiectivul
specific 1.2 „Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor
dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la
Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” - M. Of. nr. 1.058 din 11 noiembrie 2020;
Ordinul nr. 1.201/2020 al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis
„VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020),
axa prioritară 2 „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”, obiectivul specific 2.1 „Creșterea ocupării
tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în
regiunile eligibile” și obiectivul specific 2.2 „Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și
certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 1629 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” - M. Of. nr. 1.051 din 10
noiembrie 2020;

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2020/1.672 a bugetului rectificativ nr. 6 al Uniunii Europene pentru
exercițiul financiar 2020 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 380 din 13 noiembrie 2020;

Orientarea (UE) 2020/1.692 a Băncii Centrale Europene din 25 septembrie 2020 de
modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate
pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului
(BCE/2020/46) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 379 din 13 noiembrie 2020;

Orientarea (UE) 2020/1.691 a Băncii Centrale Europene din 25 septembrie
2020 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare
temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și
eligibilitatea colateralului (BCE/2020/47) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 379 din 13 noiembrie 2020;

Orientarea (UE) 2020/1.690 a Băncii Centrale Europene din 25 septembrie 2020 de
modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică
monetară a Eurosistemului (BCE/2020/45) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 379 din
13 noiembrie 2020.

Proiecte legislative
Ministerul Finanțelor Publice
Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 2.810/2019 pentru aprobarea
procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018
în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei publicat în data de 17 noiembrie 2020

Senatul României
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 10 al Legii nr. 78/2014 privind
reglementarea activității de voluntariat în România (B673/2020) care prevede că activitatea de
voluntariat se consideră experiență profesională și/sau în specialitate, precum și vechime la angajare,
în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite - publicată în data
de 19 noiembrie 2020;

Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri fiscal-bugetare în sectorul HoReCa (B649/2020) publicată în data de 10 noiembrie 2020.

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conţinutului
formularelor 100 „Declaraţie privind obligațiile de plată la bugetul de stat”
și 710 „Declarație rectificativă” - publicat în data de 18 noiembrie 2020.
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