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Acte adoptate

Ordinul nr. 2.304/20149 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 iunie 2019 - M. Of. nr. 434 din 31 mai 2019;
Ordinul nr. 2.305/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectele
de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de
tip benchmark aferente lunii iunie 2019 - M. Of. nr. 433 din 31 mai 2019;
Ordinul nr. 2.303/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor
acordate unităților administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind
acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul
și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor
locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor
publice locale - M. Of. nr. 430 din 30 mai 2019;
Ordinul nr. 5/2019 al Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea Ordinului Băncii
Naționale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile
anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit - M. Of.
nr. 428 din 30 mai 2019;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind
acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- M. Of. nr. 427 din 30 mai 2019;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar - M. Of. nr.
427 din 30 mai 2019

Regulamentul delegat (UE) 2019/886 al Comisiei din 12 februarie 2019 de modificare și de rectificare a
Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 în ceea ce privește dispozițiile privind instrumentele financiare,
opțiunile simplificate în materie de costuri, pista de audit, domeniul de aplicare și conținutul auditurilor
operațiunilor și metodologia pentru selectarea eșantionului de operațiuni, precum și a anexei III - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 142 din 29 mai 2019;

Proiecte legislative
Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal care abrogă articolele
din Codul Fiscal ce reglementează obligația plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de
sănătate (CAS și CASS) la nivelul unui salariu minim brut pe țară pentru contractele individuale de muncă cu
normă parțială - publicat în data de 31 mai 2019.
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