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Acte adoptate

Ordinul nr. 426/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind 
modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției de Administrare Fiscală nr. 
587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea 
impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă – M. Of. nr. 
140 din 21 februarie 2019;

Ordinul nr. 1.687/2019 al ministrului finanțelor publice de modificare și 
completare a anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind 
aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților 
operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur – M. Of. nr. 133 din 
19 februarie 2019;

Ordinul comun nr. 611/138/127/2019 al ministrului finanțelor publice, al ministrului 
muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului, 
modalității de depundere și de gestionare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor 
sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – M. Of. nr. 123 din 15 
februarie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/297 al Comisiei din 20 februarie 2019 de instituire a unei taxe 
antidumping definitive la importurile de piei „chamois” originare din Republica Populară Chineză, în urma unei 
reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 50 din 21 februarie 
2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/295 al Comisiei din 20 februarie 2019 de modificare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 în ceea ce privește modificările aduse modelului pentru 
cererea de plată, inclusiv informații suplimentare privind instrumentele financiare și modelul pentru conturi – 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 50 din 21 februarie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/280 al Comisiei din 3 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește trimiterile la Sistemul european de conturi 
naționale și regionale din Uniunea Europeană – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 din 19 februarie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/261 al Comisiei din 14 februarie 2019 de modificare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/140 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere 
definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de anumite articole din fontă originare din Republica Populară 
Chineză și de închidere a anchetei privind importurile de anumite articole din fontă originare din India – Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 44 din 15 februarie 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.050.01.0005.01.RON&toc=OJ:L:2019:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.050.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.047.01.0007.01.RON&toc=OJ:L:2019:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.044.01.0004.01.RON&toc=OJ:L:2019:044:TOC


Proiecte legislative

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal care urmărește extinderea scutirii jurnaliștilor și a tehnicienilor în 
radiodifuziune și televiziune de la plata impozitului pe venit, cumularea 
veniturilor din contractul de muncă cu contractul de drepturi de autor, 
susținând activitatea de jurnalism și libertatea mass-media – publicat în data de 
7 februarie 2019.
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Direcția servicii asistență profesională membri

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/262 al Comisiei din 14 februarie 2019 de modificare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 430/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive și 
de stabilire a perceperii cu titlu definitiv a taxei provizorii instituite la importurile de accesorii turnate filetate pentru 
tuburi și țevi, din fontă maleabilă, originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda și de închidere a 
procedurii în ceea ce privește Indonezia – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 44 din 15 februarie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/263 al Comisiei din 14 februarie 2019 de modificare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 964/2014 în ceea ce privește clauzele și condițiile standard pentru 
instrumentele financiare pentru mecanismul de coinvestiții și pentru fondul de dezvoltare urbană - Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. L 44 din 15 februarie 2019.

https://www.senat.ro/legis/PDF/2019/19b022FG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.044.01.0006.01.RON&toc=OJ:L:2019:044:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.044.01.0008.01.RON&toc=OJ:L:2019:044:TOC

