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Acte adoptate
Ordinul nr. 2.051/2019 al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea criteriilor
sectoriale și a pragurilor critice, potrivit domeniilor de responsabilitate, aferente sectorului
„Financiar-bancar: taxe, impozite, trezorerie și sisteme de plăți” - M. Of. nr. 340 din 3 mai
2019;
Ordinul nr. 2.107/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectele
de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat
de tip benchmark aferente lunii mai 2019 - M. Of. nr. 339 din 3 mai 2019;

Ordinul nr. 2.106/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de
emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna mai 2019
- M. Of. nr. 339 din 3 mai 2019;

Decizia nr. 147 din 13 martie 2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului
unic din Legea pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și
combaterea evaziunii fiscale - M. Of. nr. 338 din 3 mai 2019;

Ordinul nr. 2.080/2019 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului unic de asigurări sociale de
sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 - M. Of. nr. 332 din 2 mai 2019;

Decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2.331 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală - M. Of. nr. 332 din 2 mai 2019;
Ordinul nr. 2.105/2019 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 mai - M. Of. nr. 328
din 25 aprilie 2019;
Ordinul nr. 1.080/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru stabilirea
competenței privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de
constituirea a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum și a unor măsuri privind preluarea activității de
valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă - M. Of. nr. 312 din 22 aprilie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/688 al Comisiei din 2 mai 2019 de instituire a unei taxe
compensatorii definitive asupra importurilor de anumite produse din oțel cu acoperire organică originare din
Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul
articolului 18 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 116 din 3 mai 2019;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/687 al Comisiei din 2 mai 2019 de instituire a unei taxe
antidumping definitive asupra importurilor de anumite produse din oțel cu acoperire organică originare din
Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul
articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului - Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 116 din 3 mai 2019;
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/684 a Comisiei din 25 aprilie 2019 privind recunoașterea echivalenței
mecanismelor juridice, de supraveghere și de punere în aplicare ale Japoniei referitoare la tranzacțiile cu
instrumente financiare derivate supravegheate de Agenția pentru Servicii Financiare din Japonia cu cerințele în
materie de evaluare, soluționare a litigiilor și marjă prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile
centrale și registrele centrale de tranzacții - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 115 din 2 mai 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/675 al Comisiei din 29 aprilie 2019 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.067/2008 privind deschiderea și gestionarea unor
contingente tarifare comunitare pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară
provenit din țări terțe - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 114 din 30 aprilie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/673 al Comisiei din 27 februarie 2019 de
modificare a Regulamentului (UE) 2018/196 privind drepturi vamale suplimentare
la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii - Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 114 din 30 aprilie 2019;

Orientarea (UE) 2019/671 a Băncii Centrale Europene din 9 aprilie 2019 privind operațiunile
naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (reformare)
(BCE/2019/7) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 113 din 29 aprilie 2019
Decizia (UE) 2019/670 a Băncii Centrale Europene din 9 aprilie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2014/8
privind interdicția de finanțare monetară și remunerarea depozitelor administrațiilor publice de către băncile
centrale (BCE/2019/8) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 113 din 29 aprilie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/667 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat
(UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 în vederea
decalării datelor de aplicare amânată a obligației de compensare pentru anumite tipuri de contracte derivate
extrabursiere;

Regulamentul (UE) 2019/632 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace
decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 111 din 25 aprilie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/630 al Parlamentului European și al Consiliului din
17 aprilie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce
privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 111 din 25 aprilie 2019;

Decizia nr. 113/2018 a Comitetului mixt al SEE din 31 mai 2018 de modificare a anexei
IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2019/657] - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 110 din 25 aprilie 2019;

Decizia nr. 112/2018 a Comitetului mixt al SEE din 31 mai 2018 de modificare a anexei IX (Servicii financiare)
la Acordul privind SEE [2019/656] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 110 din 25 aprilie 2019;

Regulament de procedură al Comitetului Economic și Social European Martie 2019 - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 110 din 25 aprilie 2019;

Decizia Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții din 16 aprilie 2019 privind înlocuirea
capitalului deținut de Regatul Unit la Banca Europeană de Investiții prin capital subscris de statele membre
rămase [2019/655] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 110 din 25 aprilie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/653 al Comisiei din 24 aprilie 2019 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 847/2006 în ceea ce privește contingentele tarifare ale Uniunii pentru anumite preparate
sau conserve de pește - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 110 din 25 aprilie 2019;

Decizia (UE) 2019/654 a Consiliului din 15 aprilie 2019 de modificare a Protocolului nr. 5 privind Statutul Băncii
Europene de Investiții - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 110 din 25 aprilie 2019;

Proiecte legislative

Senatul României

Proiect de lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative prin care se urmărește
transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2015/2366, respectiv crearea unui cadru legal
care ă țină cont de evoluția pieței - publicat în data de 23 aprilie 2019;

Proiect de lege privind activitatea de emitere de monedă electronică care reglementează, printre altele:
autorizarea, cerințele operaționale și supravegherea instituțiilor emitente de monedă electronică; desfășurarea
activității de prestare a serviciilor de plată de către instituțiile emitente de monedă electronică persoane juridice
române pe teritoriul României prin intermediul agenților și externalizarea; desfășurarea activității pe teritoriul
României de către instituțiile emitente de monedă electronică din alte state membre; desfășurarea activității în
afara teritoriului României de către instituții emitente de monedă electronică persoane juridice române;
reglementarea registrului instituțiilor emitente de monedă electronică administrat de Banca Națională a României
- publicat în data de 23 aprilie 2019;

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin pentru punerea în aplicare a unor standarde
tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru
produsele din tutun ca urmare a punerii în aplicare a unor
standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru
produsele din tutun având în vedere implementarea Directivei
2014/40/UE privind apropierea actelor cu putere de lege și a
actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește
fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a
produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE publicat în data de 2 mai 2019;

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea unor acte normative în domeniul
programelor guvernamentale de garantare în numele şi în contul statului care are în vedere
modificarea legislației care guvernează aceste Programe astfel:
1. Referitor la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a
programului „Prima casă” se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu sintagma
privind referința la noul indice de referință calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor
interbancare, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare, astfel: rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul
total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul
aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;
2. Referitor la Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a
cumpărării de autoturisme noi se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu sintagma
privind referința la noul indice de referință calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor
interbancare, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevazută în normele de aplicare astfel: - rata
dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include şi nivelul total al comisioanelor
percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării;
marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, prima de
garantare;
3. Referitor la Hotărârea Guvernului nr. 741/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEŞTE
ÎN TINE” se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu sintagma privind referința la
noul indice de referință calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare, la care creditorul
adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare astfel: - rata dobanzii IRCC plus o marjă de
maximum 2% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea şi derularea creditului în toate
etapele finanţării - publicat în data de 3 mai 2019.
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