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BULETIN LEGISLATIV NR.9/2020 

 

 

Septembrie  2020 

 Instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii 

capitalurilor proprii; 

 Acordarea de ajutor financiar sub formă de voucher pentru 

încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de 

performanţă; 

 Facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice; 

 Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru 

fiecare zi liberă  acordate pentru părinți în vederea supravegherii 

copiilor; 

 Sprijin pentru IMM-uri; 

 Normele metodologice de aplicare privind aprobarea Programului de susținere a 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

 Aprobarea modelului şi conţinutului actelor de control şi ale unor formulare 

utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară; 

 Completarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire 

de taxe vamale de către organizații sau instituții; 

    

 

 

Acte normative de interes economic  

aparute in luna SEPTEMBRIE 2020 

 

 

Topic 

 

Actul normative 

 

Titlu 

 

Modifica 

Completeaza 

Abroga 

Proroga 

Deroga 

 

Incepand cu 01 ianuarie 2021, prezenta 

ordonanata vine cu  o procedura de 

reducere procentuala a impozitelor datorate 

OUG 153/2020 

 M.O 817 /4 Septembrie 2030 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 153 din 3 

septembrie 2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale 

de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, 

Noutate 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230007
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181715
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pentru societatile cu capitaluri proprii 

pozitive, respectiv majorare de  

capitalurilor proprii, pe o perioada de 5 ani,  

si anume, perioada 2021-2025. 

 

precum și pentru completarea unor acte normative 

Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, 

în anul 2020, sub formă de vouchere pe 

suport hârtie, în vederea achiziţionării de 

echipamente sportive pentru încurajarea şi 

sprijinirea copiilor născuţi în perioada 1 

ianuarie 2005 - 31 decembrie 2014 şi care nu 

au mai fost legitimaţi la un club sportiv, în 

vederea practicării sportului de 

performanţă. 

OUG 157/2020 

M.O. 822 / 8 septembrie 2020 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 157/2020 din 3 

septembrie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar 

sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea 

copiilor în practicarea sportului de performanţă 

Noutate 

Detalii privind facturarea electronică în 

domeniul achiziţiilor publice 

Legea 199/2020 

M.O 825/ 9 septembrie 202 

LEGE Nr. 199/2020 din 8 septembrie 2020 privind 

facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice 

Modificare si 

completare  Legea nr. 

99/2016 

Modificarea  Legii nr. 

100/2016 

Modificare 

Legea nr. 195/2012, 

Se aprobă Procedura de decontare a 

sumelor pentru plata indemnizației pentru 

fiecare zi liberă  acordate pentru părinți în 

vederea supravegherii copiilor 

Ordin 593/2020 

M.O 836/ 11 Septembrie 2020 

Ordinul nr. 593/2020 al președintelui Agenției 

Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind 

aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru 

plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în 

condițiile art. 1 din Ordonanța 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 

Completare OUG 147 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229924
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învățământ și în unitățile de educație timpurie 

antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului 

SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a 

modelului acestora - M. Of. nr. 836 din 11 septembrie 

2020; 

Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii 

crizei economice generate de pandemia de 

COVID-19, 

Ordin 1060/2857 /2020  

M.O 835/ 11 Septembrie 2020 

ORDIN nr. 1.060/2.857/2020pentru aprobarea Schemei 

de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea 

depășirii crizei economice generate de pandemia de 

COVID-19 

 

Modificare si 

completare 

 Legea 21/ 1996 

Modificare si 

completare  

Legea 20/2015 

Normele metodologice de aplicare privind 

aprobarea Programului de susținere a 

întreprinderilor mici și mijlocii „IMM 

LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI 

UTILAJE“ 

M.O 845/ 15 Septembrie 2020 HOTĂRÂRE nr. 766 din 10 septembrie 2020pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 

privind aprobarea Programului de susținere a 

întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE 

ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE", precum și a Schemei 

de ajutor de minimis aferente Programului de susținere 

a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE 

ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" 

 

 

Noutate 

Se aprobă modelul şi conţinutul actelor de 

control şi ale unor formulare utilizate în 

activitatea de inspecţie economico-

financiară 

Ordin 2737/2020 

M.O 868/ 23 Septembrie 2020 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr . 2737/2020 

din 10 septembrie 2020 privind aprobarea modelului şi 

conţinutului actelor de control şi ale unor formulare 

utilizate în activitatea de inspecţie economico-

financiară (MO 868 din 23 septembrie 2020) 

Modificare si 

completare   

Hotărârea Guvernului 

nr. 34/2009 

Se introduce un nou alineat  la  Procedura 

de autorizare a importurilor de bunuri în 

regim de scutire de taxe vamale de către 

organizații sau instituții. 

Ordin 3488/2020 

M.O 873/ 24 septembrie 2020 

ORDIN nr. 3.488 din 14 septembrie 2020privind 

completarea Procedurii de autorizare a importurilor de 

bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către 

organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 

Completare  

Regulament CE nr. 

1186/2009  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230101
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230101
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230007
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230007
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230008
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230008
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181715
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181715
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43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din 

Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 

noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de 

scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul 

președintelui Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală nr. 2.554/2016 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181714
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181714
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181714

