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1.  Ordonanță de urgență a Guvernului     nr.  38/2020   din 30 martie 2020
privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor
publice (M.Of. nr. 289 din 7 aprilie 2020). 

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1828/2020 din 06 aprilie 2020
privind instituirea unor măsuri pentru înregistrarea persoanelor autorizate să dispună
plăţi  din  conturile  instituţiilor  publice  la  funcţionalităţile  sistemului  naţional  de
raportare - Forexebug prin "Punctul Unic de Acces" (M.Of. nr. 302 din 10 aprilie
2020). 

3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1830/2020 din 06 aprilie 2020
privind  modificarea  Ordinului  ministrului  finanţelor  publice  nr.  583/2016  pentru
aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 302 din 10 aprilie
2020). 

4.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.    1780/2805/2020   din  20
martie 2020 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de
tichete culturale pentru intervalul calendaristic cuprins între data de 1 aprilie 2020 şi
data de 31 iulie 2020 (M.Of. nr. 286 din 6 aprilie 2020). 

5.  Ordinul  preşedintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
883/2020 din  3  aprilie  2020 pentru  modificarea  anexei  nr.  1  la  Ordinul
preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.  3.626/2016  privind
stabilirea  listei  jurisdicţiilor  raportoare,  cu  care  România  va  colabora  în  baza
Acordului  multilateral  al  autorităţilor  competente  pentru  schimb  automat  de
informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a
listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la
care  România  s-a  angajat  din  perspectiva  schimbului  automat  de  informaţii
financiare (M.Of. nr. 288 din 6 aprilie 2020). 
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