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Actele normative cu incidență în materie fiscală 
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în perioada 30 martie – 4 aprilie  2020 

1.  Legea nr.  32/2020  privind  aprobarea  Ordonanței  de urgență  a Guvernului  nr.
67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și
funcționarea  Băncii  de Export-Import  a României  EXIMBANK -  S.A.,  precum și  a
Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. O. nr. 271 din
1 aprilie 2020) 

2.  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.  32/2020 privind  modificarea  și
completarea  Ordonanței de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției
sociale  în  contextul  situației  epidemiologice  determinate  de  răspândirea  virusului
SARS-COV-2  (M. O. nr. 260 din 30 martie 2020)

3.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și
modificarea unor acte normative (M. O. nr. 260 din 30 martie 2020) 

4. Ordonanța de urgență nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării
de urgență (M. O. nr. 268 din 31 martie 2020) 

5.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  1793/2020 pentru aprobarea  nivelului
accizei specifice la țigarete (M. O. nr. 265 din 31 martie 2020)

6.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  1816/2020 pentru  modificarea  și
completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind
tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în
sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți (M. O. nr. 275
din 2 aprilie 2020)

7.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  1819/2020 pentru  modificarea  și
completarea  art.  61 din  Normele  metodologice  privind  utilizarea  și  completarea
ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu
electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005,
precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de
transmitere  la  distanță  între  Ministerul  Finanțelor  Publice/organul  fiscal  central  și
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persoanele  fizice,  persoanele  juridice  și  alte  entități  fără  personalitate  juridică,
aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 (M. O. nr. 279 din 3
aprilie 2020) 

8.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  1801/2020 pentru  aprobarea
componenței,  a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor
privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte
rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare –
Forexebug (M. O. nr. 280 din 3 aprilie 2020) 
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