BULETIN LEGISLATIV Nr. 1/13.01.2020

Acte adoptate
Hotărâre nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
publicat in M.Of. - nr.1010/16.12.2019 ce prevede ca incepând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul
de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de
lucru, în medie, de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei pe oră. Pentru personalul cu studii
superioare , salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 2.350 lei
lunar pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna ,reprezentand 14,044 lei
pe ora.

Ordin nr. 663/18.12.2019

al Autoritatii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit

Statutar pentru modificarea Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în
activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea
Publică a Activității de Audit Statutar nr. 150/2018 - publicat in M.Of. - nr 1034/23.12.2019
Ordinul stabileste ca un mentor poate avea sub indrumare maxim 5 stagiari, în funcție de numărul
misiunilor de audit.

Legea 263 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal publicata in M.Of. nr.
1054/30.12.2019. Incepand cu luna ianuarie 2020, modificarile intervenite constau in:


se elimina practic plata majorata a CAS si CASS pentru angajatii part time, baza de calcul a
acestor doua contributii va fi limitata la venitul efectiv realizat..

 supraacciza la carburanti va fi eliminata
 Se modifica accizele la beniza cu plumb, benzina fara plumb si motorina.
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Decizia nr. 238/18.12.2019 a Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal privind modificarea anexei nr. 2 la Procedura de efectuare a investigațiilor,
aprobată prin Decizia președintelui Autorității Naț. de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal nr. 161/2018 publicata in M.Of.- nr.1057/31.12.2019 prin care se stabileste un nou model
pentru: PROCES-VERBAL DE CONSTATARE/SANCȚIONARE

Ordonanță de urgență nr. 89/30.12.2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte
normative publicata in M.Of.- nr.1059/31.12.2019 prin care se modifica valoarea in lei/1000 de
tigarete a accizei, astfel:
 pentru perioada ianuarie 2020-31 martie 2020, acciza = 386,377 lei/1.000
 pentru perioada 01.04.2020-31.12.2020 , urmeaza a fi stabilita prin OMFP

Ordin nr. 662/18.12.2019 al Autoritatii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
privind adoptarea Codului etic al profesioniștilor contabili, ediția 2018, elaborat de Consiliul pentru
Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) al Federației Internaționale a Contabililor
(IFAC)- publicat in M.Of. - nr. 2/06.01.2020

Ordinul adopta Codul etic al profesioniștilor contabili aplicat in egala masura si de auditorii financiari,
ediția 2018 ce va fi inclus în Manualul Codul etic al profesioniștilor contabili, ediția 2018, adoptat de
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar și disponibil la adresa web:
https://www.codetic- standardeinternationale.ro/.

Ordin nr. 3781/23.12.2019 al Ministerului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de
întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru
reglementarea unor aspecte contabile- publicat in M.Of. - nr. 5/07.01.2020
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Regulament nr. 15/18.12.2019 al Autoritatii de Supraveghere Financiară pentru modificarea
alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019
privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarăpublicat in M.Of. - nr. 9/08.01.2020.
Regulamentul stabileste ca entitatile trebuie sa aplice masurile de cunoastere a clientelei asupra
tuturor clientilor existenti , cat de repede posibil dar nu mai tarziu de 18 luni de la aprobarea
normelor de catre organele de conducere . Prezentul Ordin intra in vigoare la data publicarii acestuia,
08.01.2020.
Legea nr. 1/06.01.2020 a Parlamentului Romaniei privind pensiile ocupaționale publicata in M.Of. nr. 10/08.01.2020 reprezentand o alta schema suplimentara fata de toate celelalte scheme de pensie
existente in acest moment. Acest tip nou de pensie vine în completarea celorlalte acordate de
sistemul de pensii din România. Componenta de pensii ocupaționale este prevăzuta a fi facultativă.
Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 1/06.01.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și
pentru modificarea și completarea unor acte normative publicata in M.Of – nr. 11/09.01.2020
Din titlurile ordonantei mentionam urmatoarele :
 nivelul accizelor aplicabil de la data 01 ianuarie a fiecarui an este actualizat cu cresterea
preturilor de consum ;
 pentru livrarea de bunuri sau prestarea serviciilor prin intermediul automatelor comerciale
este obligatorie existenta caselor de marcat;
 legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat stabileste ca participantii nu
se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat atat timp cat datoreaza
CAS la sistemul public de pensii pana la deschiderea dreptului la pensia privata .


taxa pe activele financiare nete aferente anului 2019 pentru sistemul bancar se declara pana
la data de 25 august 2020 . Diferentele rezultate in plus aferente semestrului I 2019 se
platesc pana la data de 25 august 2020. Toate diferentele in minus ale taxei pe active
financiare nete , aferente anului 2019, se restituie / se compenseaza potrivit legii nr.
207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare .
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Proiecte legislative
Proiect de lege privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea
unor acte normative transmis de Secretariatul General al guvernului cu adresa nr.325 din
18.12.2019 si inregistrat la Consiliul Legislativ cu numarul D1076/18.12.2019
Art. I
Pct. 16 din proiectul de lege, se refera la beneficiarii dreptului la pensie pentru limita de varsta
apartinand sistemului public de pensii, care nu vor mai putea cumula pensia cu salariul, in situatia in
care lucreaza cu contract individual de munca in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.
Astfel acestia au obligatia de a-si exprima in scris optiunea ori pentru suspendarea pensiei pe duarata
exercitarii activitatii ori pentru incetarea raporturilor de munca in termen de 15 zile (Art. 411-413)

Proiect Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală - publicat în data de 9 ianuarie 2020 se refera la :
DIRECTIVA (UE) 2018/822 a CONSILIULUI din 25 mai 2018 ( DAC 6 ) , de modificare a Directivei
2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu
privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării.
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