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Acte adoptate

Hotărârea nr. 1.065/2020 a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 1.215 din 11 decembrie 2020;

Ordinul nr. 2.088/2020 al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Procedurii de anulare a
obligaţiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor
măsuri fiscale - M. Of. nr. 1.214 din 11 decembrie 2020;

Decizia nr. 721/2020 a Curţii Constituţionale referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii
privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene - M. Of. nr. 1.212
din 11 decembrie 2020;
Ordinul nr. 2.998/2020 al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor
de restructurare a obligaţiilor 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 - M. Of. nr. 1.211 din 11 decembrie 2020;
Ordinul nr. 4.077/2020 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală pentru aprobarea procedurii de întocmire, avizare şi aprobare a raportului
de inspecţie fiscală - M. Of. nr. 1.210 din 11 decembrie 2020;

Ordinul nr. 3.037/2020 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de
transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora - M. Of. nr. 1.210
din 11 decembrie 2020;

Legea nr. 286/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - M. Of.
nr. 1201 din 9 decembrie 2020;

Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 - M. Of. nr. 1.201 din 9
decembrie 2020;

Legea nr. 281/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2020 pentru prorogarea
termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - M. Of. nr. 1.201 din 9 decembrie 2020;
Legea nr. 280/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2020
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte
modificări fiscal-bugetare - M. Of. nr. 1.199 din 9 decembrie 2020;

Decizia nr. 646/2020 a Curţii Constituţionale referitoare la obiecţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2020 privind modificarea şi completarea art. 8
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor
măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă - M. Of. nr. 1.197 din
9 decembrie 2020;

Ordonanţa de urgenţă nr. 210/2020 a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă - M. Of. nr. 1.193 din 8 decembrie 2020;

Ordonanţa de urgenţă nr. 211/2020 a Guvernului privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie
socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei
de urgenţă 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 - M. Of. nr. 1.189 din 7 decembrie 2020;

Ordonanţa de urgenţă nr. 205/2020 a Guvernului privind aprobarea Schemei de ajutor de stat
pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de
pandemia de COVID-19 - M. Of. nr. 1.169 din 3 decembrie 2020;

Ordinul nr. 1.706/2020 al ministrului muncii şi protecţiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art.
XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului 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. 1.168
din 3 decembrie 2020;

Ordin nr. 1.705/2020 al ministrului muncii şi protecţiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art.
XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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, în cazul persoanelor care au încheiate
convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei - M. Of.
nr. 1.168 din 3 decembrie 2020;

Legea nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire
la asociaţii şi fundaţii - M. Of. nr. 1.166 din 2 decembrie 2020;
Ordinul nr. 3.066/2020 al ministrului finanţelor publice privind prospectele
de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de
stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2020 - M. Of. nr. 1165
din 2 decembrie 2020;

Ordinul nr. 3.396/2020 al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri
privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru investiţii
acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri
externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei
provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene - M. Of. nr. 1.163 din 2
decembrie 2020;
Ordinul nr. 3.028/2020 al ministrului finanţelor publice pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin.
(3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
- M. Of. nr. 1.151 din 27 noiembrie 2020;
Regulamentul nr. 24/2020 al Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2018 privind aplicarea unor
prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare - M. Of. nr. 1143 din 26
noiembrie 2020;

Ordinul nr. 3.026/2020 al ministrului finanţelor publice privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat
cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2020 - M. Of. nr. 1.136 din 25 noiembrie 2020;
Ordinul nr. 1.673/2020 al ministrului muncii şi protecţiei sociale pentru aprobarea Procedurii de colaborare
între agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială şi inspectoratele teritoriale de muncă în vederea verificării zilierilor
pentru care se acordă măsura de sprijin prevăzută la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă 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 - M. Of. nr.
1.133 din 25 noiembrie 2020;

Legea nr. 271/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2020 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul
Sistemului naţional electronic de plată online - M. Of. nr. 1.133 din 25 noiembrie 2020;
Ordinul nr. 3.020/2020 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea
contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele
externe de capital în sumă totală de până la 2,5 miliarde euro, prin lansarea a două
serii noi de obligaţiuni, cu maturităţi de 9 ani şi 20 de ani, în cadrul Programuluicadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” şi desemnarea
administratorilor tranzacţiei - M. Of. nr. 1.131 din 24 noiembrie 2020;

Ordonanţa de urgenţă nr. 201/2020 a Guvernului cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020 - M. Of. nr. 1130 din 24 noiembrie 2020.

Proiecte legislative
Ministerul Finanţelor Publice
Proiect de ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014
pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de
control financiar preventiv propriu - publicat în data de 11 decembrie 2020;

Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de depunere, manipulare şi depozitare a bunurilor care
constau în obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase, sechestrate şi ridicate de organul de executare
silită sau de executorul fiscal, după caz, în condiţiile Codului de procedură fiscală, la unităţile teritoriale ale
Trezoreriei Statului care au calitatea de depozitar al acestora - publicat în data de 11 decembrie 2020;

Proiect de ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale
şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile - publicat în data de 7 decembrie
2020.
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