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Acte adoptate

Ordinul nr. 3/2019 al Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea Ordinului 
Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 
directivele europene - M. Of. nr. 241 din 28 martie 2019;

Ordinul nr. 1.912/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea 
contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi pe piețele 
externe de capital, prin lansarea unor serii noi de obligațiuni, cu maturitatea de 
minimum șapte ani, în sumă totală de până la trei miliarde euro, în cadrul 
programului-cadru de emisiuni cu titluri de stat „Medium Term Notes” și 
desemnarea administratorilor tranzacției - M. Of. nr. 237 din 27 martie 2019;

Ordinul nr. 1.878/2019 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul 
de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 - M. Of. nr. 229 din 26 martie 2019;

Directiva (UE) 2019/520 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2019 privind 
interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu 
privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 91 din 29 martie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/516 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind 
armonizarea venitului național brut la prețurile pieței și de abrogare a Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului 
și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.287/2003 al Consiliului (Regulamentul VNB) - Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, L 91 din 29 martie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/518 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate 
în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 91 din 29 
martie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/439 al Comisiei din 15 februarie 2019 de modificare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2.070 în ceea ce privește portofoliile de referință, machetele de 
raportare și instrucțiunile de raportare care urmează să fie aplicate în Uniune pentru raportarea menționată la 
articolul 78 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului - Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, L 90 din 29 martie 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0045.01.RON&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0019.01.RON&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0036.01.RON&toc=OJ:L:2019:091:TOC
http://publications.europa.eu/resource/cellar/5d9d8ae5-51ef-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0019.03/DOC_1


Decizia (UE) 2019/509 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 22 martie 2019 de reînnoire 
a interdicției temporare privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de opțiuni binare clienților de retail - 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 83 din 25 martie 2019 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 85 din 27 
martie 2019;

Decizia (UE) 2019/483 a Consiliului din 19 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 (UE) nr. 575/2013 privind 
cerințele de capital (CRR) și Directiva 2013/36/UE (CRD IV)] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
L 82 din 25 martie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/474 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 83 
din 25 martie 2019;

Decizia (UE) 2019/485 a Consiliului din 5 martie 2019 privind încheierea acordurilor în domeniu în temeiul 
articolului XXI din Acordul General privind Comerțul cu Servicii cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, 
Teritoriul vamal distinct Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu (Taipeiul chinez), Columbia, Cuba, Ecuador, Hong Kong 
(China), India, Japonia, Republica Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveția și Statele Unite, cu privire la ajustările 
compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Cehiei, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a 
Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Austriei, a Poloniei, a Sloveniei, a Slovaciei, a Finlandei și a Suediei - Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, L 87 din 28 martie 2019;

Proiecte legislative

Proiect de ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare prin 
care se propune crearea unor structuri specializate de soluționare a contestațiilor împotriva 
tuturor actelor administrative fiscale emise de organele fiscale din cadrul ANAF, în cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice care să soluţioneze inclusiv contestaţiile marilor contribuabili - 
publicat în data de 26 martie 2019;

Guvernul României

Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative care urmărește 
revizuirea mecanismului de calcul și de plată a taxei pe activele bancare, în beneficiul tuturor părților implicate, 
inclusiv al sistemului bancar, prin acordarea de facilități de diminuare a taxei în condițiile în care aceasta contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor menționate, precum și înlocuirea indicelui de referință utilizat la stabilirea ratelor de dobândă 
pentru creditele contractate în lei cu dobândă variabilă, calculat pe baza de tranzacții efective pe piața interbancară. De 
asemenea, prezentul proiect are în vedere suspendarea aplicării reglementărilor privind cerințele de capital ale 
administratorilor fondurilor de pensii - publicat în data de 26 martie 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.085.01.0019.01.RON&toc=OJ:L:2019:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0029.01.RON&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.083.01.0038.01.RON&toc=OJ:L:2019:083:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0485&from=EN
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/oug_masuri_fiscal_bugetare.doc
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/oug_masuri_fiscal_bugetare.doc
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Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2004 privind 
Statutul Băncii Naţionale a României care urmărește modificarea politicii Băncii Naționale a 
României privind constituirea și administrarea depozitelor de aur, deținute în tezaurul propriu 
sau în străinătate - publicat în data de 27 februarie 2019.

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L139&an_cls=2019

