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Acte adoptate
Ordinul nr. 114/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru
aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și
conținutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune” - M. Of. nr. 109
din 12 februarie 2019;

Ordinul nr. 1.386/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat de către Ministerul
Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului a disponibilităților prevăzute la art. 57
și 59 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene - M.
Of. nr. 104 din 11 februarie 2019;

Decizia nr. 1/2019 a Comitetului mixt UE-Elveția din 29 ianuarie 2019 de modificare a tabelelor III și IV din
protocolul 2 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972,
astfel cum a fost modificat [2019/258] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 43 din 14 februarie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/251 al Comisiei din 12 februarie 2019 privind taxele
antidumping definitive la importurile de la Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd și de modificare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) 2015/2.272 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite țevi și
tuburi fără sudură din fier sau din oțel originare din Republica Populară Chineză - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, L 42 din 13 februarie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/244 al Comisiei din 11 februarie 2019 de instituire a unei taxe
compensatorii definitive la importurile de biomotorină originară din Argentina - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
L 40 din 12 februarie 2019;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/245 a Comisiei din 11 februarie 2019 de acceptare a ofertelor de
angajament în urma instituirii de taxe compensatorii definitive asupra importurilor de biomotorină originară din
Argentina - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 40 din 12 februarie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/237 al Comisiei din 8 februarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1.126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate
28 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 39 din 11 februarie 2019;

Proiecte legislative
Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe
anul 2019, elaborat pe baza obiectivelor, măsurilor şi țintelor prevăzute în Strategia fiscal-bugetară
pentru perioada 2019-2021, documentul de fundamentare pe baza căruia au fost estimați indicatorii
incluși în proiectul legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019. Pentru
anul 2019, indicatorii bugetari sunt de - 2,55% din PIB, respectiv 10% din PIB, plafonul propus pentru
datoria guvernamentală, conform metodologiei UE, este de 40%, plafoanele privind finanțările
rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi
cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către
unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare, valoarea
aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativteritorială, fiind de maximum 100 milioane lei anual - publicat în data de 8 februarie 2019;

Jurisprudență

Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizia nr. 86 din 10 decembrie 2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, privind pronunţarea unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „În
interpretarea dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se poate considera că dobânzile şi/sau majorările de întârziere au
caracterul unor sancţiuni fiscale cărora li se poate aplica principiul
proporţionalităţii, astfel cum Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut în
cauza C-183/14 Salomie şi Oltean?” - M. Of. nr. 104 din 11 februarie 2019.
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