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                                                                BULETIN LEGISLATIV NR. 1 / 2020                                            IANUARIE 2020 

 Legea bugetului de stat;  

 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat;  

 Codul etic al profesionistilor contabili, editia 2018; 

 Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi 

(RABLA CLASIC si RABLA PLUS); 

 Masuri de cunoastere a clientelei aplicate tuturor clienţilor 

existenţi, pe bază de risc, privind prevenirea si combaterea 

spalarii banilor; 

 Procedura privind schimbarea furnizorului de energie 

electrica/gaze naturale de catre clientul final;  

 

 Cheltuielile aferente producerii si distributiei cardului  

european de asigurari sociale de sanatate duplicat se suporta 

de catre asigurat; 

 Se aproba modelul si continutul DU;  

 Se aproba modelul si continutul  formularului "Declaratie 

privind obligatiile la Fondul pentru mediu"; 

 Modificari, completari privind intreprinderile asociate, 

aranjamentele transfrontaliere; 

 Se aduc completari si modificari privind: intreprinderea 

transparenta fiscal, intreprinderea asociata, tratament 

neuniform al elementelor hibride, etc. 

     

Acte normative de interes economic  

aparute in luna IANUARIE 2020 

 

TOPIC Actul normativ  

Titlu 

 

Modifica 

Completeaza 

Abroga 

Se aproba bugetul de Stat. Lege Nr. 5 din 06.01.2020 

MO Nr. 2 din 06.01.2020 

LEGE  Nr. 5 din 6 ianuarie 2020 

Legea bugetului de stat pe anul 2020 

 

Noutate 

Se aproba bugetul asigurarilor sociale 

de stat. 

Lege Nr. 5 din 06.01.2020 

MO Nr. 2 din 06.01.2020 

LEGE  Nr. 6 din 6 ianuarie 2020 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2020 
 

Noutate 

Se aproba Codului etic al 

profesionistilor contabili, editia 2018. 

OASPAAS Nr. 662 din 

18.12.2019 

MO Nr. 2 din 06.01.2020 

ORDIN  Nr. 662 din 18 decembrie 2019 privind 

adoptarea Codului etic al profesionistilor contabili, 

editia 2018, elaborat de Consiliul pentru Standarde 

Noutate 
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Internationale de Etica pentru Contabili (IESBA) al 

Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC).  

 

Programul RABLA CLASIC si 

RABLA PLUS:  

- Benficiari 

- Facilitati. 

 

 

Lege nr. 2 din 06.01.2020 

MO Nr. 5 din 07.01.2020 

LEGE  Nr. 2 din 6 ianuarie 2020 privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2019 

pentru modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea 

Programului de stimulare a cumpararii de 

autoturisme noi.  

  

Modifica   

OUG 66/2014 

Masuri de cunoastere a clientelei 

aplicate tuturor clienţilor existenţi,  
pe bază de risc. 

 

REGULAMENT ASF Nr. 15 

din 18.12.2019 

MO Nr. 9 din 08.01.2020 

REGULAMENT  Nr. 15 din 18 decembrie 2019 

pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din 

Regulamentul Autoritatii de Supraveghere 

Financiara nr. 13/2019 privind instituirea masurilor 

de prevenire si combatere a spalarii banilor si a 

finantarii terorismului prin intermediul sectoarelor 

financiare supravegheate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiara.  

  

Modifica 

Regulamentul 

ASF 13/2019 

Se aproba procedura privind 

schimbarea furnizorului de energie 

electrica/gaze naturale de catre 

clientul final.  

 

OANRDE Nr. 234 din 

20.12.2019 

MO Nr. 17 din 13.01.2020 

ORDIN  Nr. 234 din 20 decembrie 2019 pentru 

aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului 

de energie electrica/gaze naturale de catre clientul 

final.  

 

Abroga 

OANRDE 

105/2014 

OANRDE 

47/2007 

OANRDE 

47/2008 

 

Cheltuielile aferente producerii si 
distributiei cardului duplicat se 

suporta de catre asigurat. 

 

OCNAS Nr. 1151 din 12.12.2019 

MO Nr. 39 din 21.01.2020 

ORDIN  Nr. 1151 din 12 decembrie 2019 pentru 

aprobarea procedurii de eliberare, a modalitatii de 

suportare a cheltuielilor aferente producerii si 

distributiei cardului european de asigurari sociale de 

sanatate duplicat catre asigurat.  

Noutate 
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Se aproba modelul si continutul DU. 

 

OANAF Nr. 139 din 20.01.2020 

MO Nr. 47 din 23.01.2020 

ORDIN Nr. 139 din 20 ianuarie 2020 pentru 

aprobarea modelului, continutului, modalitatii de 

depunere si de gestionare a Declaratiei unice privind 

impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de 

persoanele fizice.  

 

In legatura cu 

CF 

Se aproba modelul si continutul  

formularului "Declaratie privind 

obligatiile la Fondul pentru 

mediu".   

OMMAP Nr. 60 din 16.01.2020 

MO Nr. 52 din 27.01.2020 

ORDIN  Nr. 60 din 16 ianuarie 2020 privind 

modificarea si completarea anexelor la Ordinul 

viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 

591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului 

formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul 

pentru mediu" si a instructiunilor de completare si 

depunere a acestuia.  

 

Modifica 

OMMAP 

591/2017 

Se completeaza si se modifica: 

- definitia intreprinderii asociate 

in cadrul preturilor de transfer; 

- definitia aranjamentelor 

transfrontaliere  

Semne distinctive generice si/sau 

specifice privind aranjamentele 

transfrontaliere; 

Testul beneficiului principal. 

 

Ordonanta Nr. 5 din 28.01.2020 

MO Nr. 68 din 31.01.2020 

ORDONANTA Nr. 5 din 28 ianuarie 2020 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de procedura fiscala.  

 

In legatura cu 

CPF 

Se modifica si se completeaza: 

- intreprindere transparenta 

fiscal; 

- intreprindere asociata; 

OMFP Nr. 6 din 28.01.2020 

MO Nr. 72 din 31.01.2020 

ORDONANTA  Nr. 6 din 28 ianuarie 2020 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor 

masuri fiscal-bugetare continutului unor formulare 

utilizate in administrarea impozitului pe venit.  

In legatura cu 

CF 

Modifica  

OG 6/2019; 
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- tratament neuniform al 

elementelor hibride; 

 Tratamentele neuniforme ale 

elementelor hibride inversate; 

 Tratamentele neuniforme ale 

rezidenţei fiscale; 

 Livrari intracomunitare; 
 TVA  
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