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Acte adoptate

Hotărârea nr. 116/2019 a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și
Asigurări pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu și lung
și a investițiilor românești de capital în străinătate, în numele și în contul statului” (NI-ASR-05VII/0) - M. Of. nr. 482 din 13 iunie 2019;
Ordinul nr. 1.369/2019 al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor
pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul
2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a
obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică - M. Of. nr. 479
din 12 iunie 2019;
Ordinul nr. 1.437/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind
modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru
aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație
unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” - M. Of. nr. 452 din 5
iunie 2019;

Hotărârea nr. 352/2019 a Guvernului României privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.
1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” - M. Of. nr.
444 din 4 iunie 2019;
Directiva (UE) 2019/879 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a
Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor
de credit și a firmelor de investiții și a Directivei 98/26/CE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 150 din 7 iunie
2019;
Directiva (UE) 2019/878 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a
Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare
holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 150 din 7 iunie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/877 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a
instituțiilor de credit și a firmelor de investiții - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 150 din 7 iunie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare
stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață,
expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari și
cerințele referitoare la raportare și la publicarea informațiilor, și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 - Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 150 din 7 iunie 2019;

Decizia nr. 2/2017 a Comitetului mixt al convenției regionale cu privire la regulile de origine
preferențiale pan-euro-mediteraneene din 16 mai 2017 de modificare a dispozițiilor apendicelui
II la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene, prin
introducerea posibilității de drawback al taxelor și de cumul integral în cadrul schimburilor
comerciale reglementate de Acordul central european de comerț liber (CEFTA), la care sunt părți
Republica Moldova și participanții la procesul de stabilizare și de asociere al Uniunii Europene
[2019/940] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 7 iunie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/917 al Comisiei din 4 iunie
2019 de stabilire a specificațiilor, a măsurilor și a altor cerințe tehnice necesare
pentru sistemul de interconectare a registrelor de insolvență în conformitate cu
articolul 25 din Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al
Consiliului - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 146 din 5 iunie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/915 al Comisiei din 4 iunie 2019 de
instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite folii de aluminiu
în rulouri 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 146 din 5 iunie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/912 al Comisiei din 28 mai 2019 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare
în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile
competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a
Consiliului - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 145 din 5 iunie 2019;

Proiecte legislative
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru aprobarea modelului, conţinutului și instrucţiunilor de
completare ale formularului (085) „Opţiune privind aplicarea/încetarea
aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal” - publicat în data de 6 iunie 2019;

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului
din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru
specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor
2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012 publicat în data de 5 iunie 2019;

Senatul României
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal care
prevede că, în cazul companiilor cu minim 30 de angajați, se scutesc din plata impozitului pe profit, anual, sumele
de bani utilizate pentru construirea și/sau întreținerea de creșe sau grădinițe, pentru copiii angajaților acestora publicat în data de 12 iunie 2019;

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal care propune diminuarea
accizei la carburanți, la nivelul anterior majorării operate în a doua parte a anului 2017, precum și eliminarea
supra-impozitării contractelor de muncă cu timp parțial și aplicarea unei baze de calcul pentru contribuțiile
sociale și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate în funcție de salariul realizat și nu în funcție de salariul
de bază minim brut pe țară, care ține de o decizie discreționară a Guvernului - publicat în data de 12 iunie 2019.
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