BULETIN

LEGISLATIV

9 noiembrie 2020

Acte adoptate

Hotărârea nr. 935/2020 a Guvernului pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 856/2020 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. 1.042 din 6 noiembrie 2020;
Ordonanța de urgență nr. 192/2020 a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea
lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă - M. Of. nr. 1.042 din 6
noiembrie 2020;

Legea nr. 241/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M. Of.
nr. 1.041 din 6 noiembrie 2020;
Legea nr. 239/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M. Of. nr.
1.041 din 6 noiembrie 2020;

Legea nr. 238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr.
82/1991 - M. Of. nr. 1.041 din 6 noiembrie 2020;

Ordinul nr. 2.961/2020 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea
Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în
perioada 9-27 noiembrie 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul
FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice
emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată
administrată de Bursa de Valori București - SA și supravegheată de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară - M. Of. nr. 1036 din 5 noiembrie 2020;
Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M. Of. nr. 1.030 din 4 noiembrie
2020;

Ordinul nr. 2.948/2020 al ministrului finanțelor publice privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale
centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare a Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea
situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum
și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice - M. Of. nr.
1.020 din 3 noiembrie 2020;

Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului
social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990 - M. Of. nr. 1.018 din 2 noiembrie 2020;
Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor
activități de producție, comerț sau prestări servicii ilicite și pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor - M. Of. nr. 1.018 din 2 noiembrie 2020;
Ordinul nr. 3.746/2020 al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală privind organizarea și funcționarea Registrului central
electronic pentru conturi de plăți și conțuri bancare identificate prin IBAN și
pentru aprobarea procedurii privind obligația instituțiilor de credit,
instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a
furniza informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală - M. Of. nr. 1.015 din 2 noiembrie 2020;
Decizia nr. 647/2020 a Curții Constituționale referitoare la obiecția de
neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale - M. Of.
nr. 1.014 din 2 noiembrie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 191/2020 a Guvernului pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor
documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în
registrul comerțului - M. Of. nr. 1.013 din 30 octombrie 2020;

Legea nr. 218/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru
stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii - M. Of. nr. 1.012 din 30 octombrie 2020;
Legea nr. 220/2020 pentru aprobarea 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. 1.011 din 30 octombrie 2020;

Ordinul nr. 2.946/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2020 - M. Of. nr. 1.010
din 30 octombrie 2020;
Ordinul nr. 2.946/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2020 - M. Of. nr. 1.010
din 30 octombrie 2020;

Ordinul comun nr. 2.814/1.536/1.806/2020 al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și
protecției sociale și al ministrului sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de
depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit
și evidența nominală a persoanelor asigurate” - M. Of. nr. 1.005 din 29 octombrie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 188/2020 a Guvernului privind unele măsuri temporare necesare pentru
exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică-centrală
- M. Of. 1.005 din 29 octombrie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 182/2020 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, precum și a art. 6 din Ordonanța 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. 993 din 27
octombrie 2020;
Ordonanța de urgență nr. 181/2020 a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea
și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene - M. Of. nr. 988 din 23
octombrie 2020;

Ordinul nr. 2.880/2020 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al
sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente
Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE” 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 LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, a modelului Convenției de garantare și
plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE
ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, 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. 987 din 26 octombrie 2020;

Ordinul nr. 2.881/2020 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat
cu cupon denominate în euro lansate în luna octombrie 2020 - M. Of. nr. 984 din 26 octombrie 2020;

Ordinul comun nr. 2.876/1.452/2020 al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției
sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020 - M. Of.
nr. 978 din 23 octombrie 2020;

Ordinul comun nr. 2.810/1.352/2020 al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției
sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru
semestrul II al anului 2020 - M. Of. nr. 978 din 23 octombrie 2020;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1.652 al Comisiei din 4 noiembrie 2020 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și
activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 372 din 9 noiembrie 2020;

Decizia (UE) 2020/1.573 a Comisiei din 28 octombrie 2020 de modificare a
Deciziei (UE) 2020/491 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA
la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor
epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 352 din 22 octombrie 2020.
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