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Acte adoptate

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - M. Of. nr. 403
din 23 mai 2019;

Decizia nr. 16 din 8 aprilie 2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - referitoare la creanțele datorate unor
instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, prevăzute de hotărâri judecătoreşti care
nu cuprind obligaţii de plată a unor dobânzi şi penalităţi de întârziere - M. Of. nr. 402 din
22 mai 2019;

Circulara nr. 9/2018 a Băncii Naționale a României privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime
obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2019 - M.
Of. nr. 402 din 22 mai 2019;

Decizia (UE, Euratom) 2019/846 a Consiliului din 21 mai 2019 de numire a doi membri în cadrul Curții de Conturi - Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 138 din 24 mai 2019;

Directiva (UE) 2019/770 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la
contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 136 din 22 mai 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/840 al Comisiei din 12 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE)
2018/273 în ceea ce privește importul de vin originar din Canada și de scutire a comercianților cu amănuntul de obligația de
a păstra un registru de intrări și de ieșiri - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 138 din 24 mai 2019;

Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare
la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de
abrogare a Directivei 1999/44/CE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 136 din 22 mai 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/820 al Comisiei din 4 februarie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013
al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conflictele de interese în domeniul fondurilor europene cu
capital de risc - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 134 din 22 mai 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/819 al Comisiei din 1 februarie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 346/2013
al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conflictele de interese, măsurarea impactului social și
informarea investitorilor în domeniul fondurilor europene de antreprenoriat social - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
134 din 22 mai 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.123.01.0018.01.RON&toc=OJ:L:2019:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0846&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0840&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.134.01.0008.01.RON&toc=OJ:L:2019:134:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.134.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:134:TOC


Ministerul Finanțelor Publice

Proiecte legislative

Proiect de Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de
depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate”, care vizează modificarea Declarației privind obligațiile de plată a
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
corespunzător cu modificările din legislația specifică, generate de modificările Codului
fiscal, precum și de necesitatea actualizării anexelor și instrucțiunilor de completare -
publicat în data de 17 mai 2019;

Guvernul României

Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă” -
publicat în data de 23 mai 2019;

Senatul României

Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva cametei şi a altor forme de
abuz de putere economică - publicat în data de 21 mai 2019;

Propunere legislativă privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscale care vizează anularea contribuției de
asigurări sociale de sănătate, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora pentru persoanele fizice în cazul
cărora sumele de plată au fost stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise și comunicate de organul fiscal
competent pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice,
pentru perioada 2014-2017, iar persoanele care au efectuat plata obligațiilor fiscale pentru care prezenta lege prevede
anularea, anu dreptul la restituirea sumelor - publicat în data de 17 mai 2019.
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