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1.  Legea  nr.  222/2020 pentru  abrogarea  Legii  nr.  12/1990  privind  protejarea
populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite
şi  pentru  modificarea  şi  completarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  21/1992  privind
protecţia consumatorilor (M. Of. nr. 1018 din 2 noiembrie 2020)

2.  Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi
sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990
(M. Of. nr. 1018 din 2 noiembrie 2020)

3. Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.
Of. nr. 1030 din 4 noiembrie 2020)

4. Legea nr. 238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr.
82/1991 (M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020)

5. Legea nr. 239/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal (M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020)

6.  Legea  nr.  241/2020 pentru  modificarea  alin.  (1)  al  art.  459  din  Legea  nr.
227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020)

7.  Legea  nr.  242/2020 pentru  modificarea  şi  completarea  art.  1  din  Legea  nr.
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
(M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020)

8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2948/2020 privind transmiterea situaţiilor
financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice la 30 septembrie
2020 şi de modificare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019 pentru
aprobarea  Normelor  metodologice  privind  întocmirea  şi  depunerea  situaţiilor
financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în
anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în
domeniul contabilităţii publice (M. Of. nr. 1020 din 3 noiembrie 2020)
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9.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de Administrare Fiscală nr.  3746/2020
privind organizarea şi funcţionarea Registrului central electronic pentru conturi  de
plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN şi pentru aprobarea procedurii privind
obligaţia instituţiilor de credit, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă
electronică de a furniza informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 1015 din 2 noiembrie 2020) 
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