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Acte adoptate

Hotărârea nr. 19/511/2019 a Corpului Experților Contabili și Contabililor 
Autorizați din România privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente 
anului 2018 până la data de 31 martie 2019 - M. Of. nr. 195 din 12 martie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/412 al Comisiei din 14 martie 2019 privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 
1126/2008 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 Standardele Internaționale de 
Contabilitate 12 și 23 și Standardele Internaționale de Raportare Financiară 3 și 11 - Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 73 din 15 martie 2019;

Legea nr. 44/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind 
comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul - M. Of. nr. 191 din 11 martie 
2019;

Ordonanța de urgență nr. 14/2019 a Guvernului României pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 - M. Of. nr. 197 din 12 martie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/411 al Comisiei din 29 noiembrie 2018 de completare a Directivei (UE) 
2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare 
pentru stabilirea cerințelor tehnice privind instituirea, gestionarea și menținerea registrului central electronic în 
domeniul serviciilor de plată și privind accesul la informațiile conținute de acesta - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
L 73 din 15 martie 2019;

Ordonanța de urgență nr. 15/2019 a Guvernului României pentru prorogarea unor 
termene - M. Of. nr. 204 din 14 martie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/410 al Comisiei din 29 noiembrie 2018 de stabilire a standardelor 
tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește detaliile și structura informațiilor din domeniul serviciilor de plată 
care trebuie notificate de autoritățile competente Autorității Bancare Europene în temeiul Directivei (UE) 2015/2.366 a 
Parlamentului European și a Consiliului - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 73 din 15 martie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/402 al Comisiei din 13 martie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.126/2008 de 
adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 
al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 19 - Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 72 din 14 martie 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.073.01.0093.01.RON&toc=OJ:L:2019:073:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.073.01.0084.01.RON&toc=OJ:L:2019:073:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.073.01.0020.01.RON&toc=OJ:L:2019:073:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.072.01.0006.01.RON&toc=OJ:L:2019:072:TOC


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiecte legislative

Decizia (UE) 2019/389 a Consiliului din 4 martie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele 
Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la modificarea anexei IX (Servicii financiare) la 
Acordul privind SEE [Regulamentul privind piețele instrumentelor financiare (MiFIR) și Directiva MiFID II] - Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 70 din 12 martie 2019;

Decizia (UE) 2019/380 a Consiliului din 4 martie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele 
Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la modificarea anexei IX (Servicii financiare) și a anexei 
XIX (Protecția consumatorilor) la Acordul privind SEE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 69 din 11 martie 2019;

Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte 
administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită şi 
pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3.834/2015 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea 
obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare prin care se urmărește elaborarea unei noi 
proceduri care să țină cont de noul context legislativ - publicat în data de 15 martie 2019;

Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii privind 
organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri 
fiscale, precum și modelului și conţinutului unor formulare - publicat în data de 14 
martie 2019;

Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 146 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal astfel încât în rândul categoriilor 
exceptate de la plata contribuțiilor sociale obligatorii la nivelul unui salariu 
de bază minim brut pe țară garantat în plată să fie incluse și persoanele 
angajate ca distribuitori de presă - publicat în data de 12 martie 2019.
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