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Acte adoptate

Ordonanța de urgență nr. 26/2019 a Guvernului pentru modificarea și completarea
unor acte normative - M. Of. nr. 309 din 19 aprilie 2019;

Ordinul nr. 2.004/2019 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea
și completarea unor acte normative privind înregistrarea și raportarea datoriei
publice, precum și implementarea programului „Prima casă” - M. Of. nr. 308
din 19 aprilie 2019;

Ordinul nr. 1.086/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților
de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor
formulare - M. Of. nr. 303 din 18 aprilie 2019;

Legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M. Of. nr. 296
din 17 aprilie 2019;

Ordinul comun nr. 2.023/172/2019 al ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale
de Strategie și Prognoză pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 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.
294 din 16 aprilie 2019;

Ordinul nr. 942/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței - M. Of. nr.
285 din 15 aprilie 2019;

Ordinul nr. 1.998/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare trimestriale și a unor
raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor
norme metodologice în domeniul contabilității publice - M. Of. nr. 284 din 15 aprilie 2019;

Proiecte legislative

Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 101 din Legea nr. 227 din 8 septembrie
2015 privind Codul fiscal care vizează supraimpozitarea pensiilor mari - publicat în data de 15 aprilie 2019.
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