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Acte adoptate

Hotărârea nr. 39/2019 a Guvernului României pentru aprobarea
listei celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți - M.
Of. nr. 93 din 6 februarie 2019;

Ordinul nr. 869/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectele
de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat
de tip benchmark aferente lunii februarie 2019 - M. Of. nr. 92 din 5 februarie
2019;

Ordinul nr. 103/2019 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
- M. Of. nr. 87 din 4 februarie 2019;

Ordinul nr. 613/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor
de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin
subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” - SA, în cadrul Programului
Tezaur, aferent lunii februarie 2019 - M. Of. nr. 82 din 1 februarie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/216 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 ianuarie 2019
privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului
Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, L 38 din 8 februarie 2019.

Proiecte legislative

Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69 din 16 aprilie 2010 a
responsabilităţii fiscal-bugetare care urmărește extinderea restricției nominalizărilor pentru
membrii Consiliului fiscal și la persoanele care, cu 4 ani înainte de potențiala nominalizare, au
deținut o funcție de conducere în cadrul unei instituții financiar-bancare și nebancare și impunerea
interdicției ca, pe perioada mandatului, aceste persoane să dețină funcții precum cea de director
executiv, cenzor sau auditor, deținute în cadrul instituțiilor financiar-bancare și nebancare - publicat
în data de 31 ianuarie 2019;

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect privind Legea bugetului de stat pe anul 2019 - publicat în
data de 31 ianuarie 2019.
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