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Acte adoptate

Legea nr. 135/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului
nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de
a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - M. Of. nr. 587 din 17 iulie 2019;

Ordinul nr. 1.984/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la
îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul
sancțiunilor internaționale - M. Of. nr. 583 din 16 iulie 2019;

Ordinul nr. 2.552/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea
contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi pe piețele
externe de capital în sumă totală de până la 2 miliarde euro, prin lansarea unei serii noi
de obligațiuni, cu maturitatea de minimum 7 ani, și redeschiderea emisiunii cu
scadența în data de 3 aprilie 2049, cupon 4,625%, în cadrul Programului-cadru de
emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” și desemnarea administratorilor
tranzacției - M. Of. nr. 564 din 9 iulie 2019;

Ordinul nr. 1.886/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și
completarea 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. 561 din 9 iulie 2019;

Ordinul nr. 2.488/2019 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” - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iulie 2019 - M.
Of. nr. 552 din 4 iulie 2019;

Ordinul nr. 1.783/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) „Opțiune privind aplicarea/
încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” - M. Of. nr. 559
din 8 iulie 2019;

Ordinul nr. 1.757/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației
economice și financiare - M. Of. nr. 549 din 4 iulie 2019;



Ordinul nr. 2.425/2019 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și
utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003 - M. Of. nr. 548 din 3 iulie 2019;

Ordinul nr. 2.434/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2019 - M. Of. nr. 534 din 28
iunie 2019;

Ordonanța de urgență nr. 47/2019 a Guvernului României pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004
privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii - M. Of. nr. 534 din 28 iunie 2019;

Ordinul nr. 1.699/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru
modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind
aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale - M. Of. nr.
529 din 28 iunie 2019;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1.203 a Comisiei din 12 iulie 2019 de
stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferențiale nu este
adecvată pentru importurile de banane originare din Guatemala - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 189 din 15 iulie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.198 al Comisiei din 12 iulie 2019
de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de articole de masă și
articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză, în urma
unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu
articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 189 din 15 iulie 2019;

Regulamentul (UE, Euratom) 2019/1.197 al Consiliului din 9 iulie 2019 privind măsurile referitoare la
execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din
Uniune - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 189 din 15 iulie 2019;

Decizia (UE) 2019/1.193 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele
Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind
SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 33 02 03 01 -
Dreptul societăților comerciale) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 187 din 12 iulie 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.189.01.0073.01.RON&toc=OJ:L:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.189.01.0008.01.RON&toc=OJ:L:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.189.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.187.01.0039.01.RON&toc=OJ:L:2019:187:TOC


Decizia (UE) 2019/1.192 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele
Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind
SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 02 03 01 –
Funcționarea și dezvoltarea pieței interne a bunurilor și serviciilor și linia bugetară 02 03 04 – Instrumente pentru
guvernanța pieței interne) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 187 din 12 iulie 2019;

Directiva (UE) 2019/1.153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a
normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării,
investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului
- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 186 din 11 iulie 2019;

Directiva (UE) 2019/1.151 a Parlamentului European și a Consiliului din 20
iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea
instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților
comerciale - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 186 din 11 iulie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20
iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile
utilizatoare de servicii de intermediere online - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 186
din 11 iulie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/1.143 al Comisiei din 14 martie 2019 de modificare a Regulamentului
delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește declararea anumitor trimiteri cu valoare scăzută - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 181 din 5 iulie 2019;

Decizia (UE) 2019/1.144 a Comisiei din 17 decembrie 2018 privind ajutorul de stat SA.36086 (2016/C) (ex
2016/NN) pus în aplicare de România în favoarea Oltchim SA [notificată cu numărul C(2018) 8592] - Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene L 181 din 5 iulie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1129 al Comisiei din 2 iulie 2019 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 79/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor
dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea
fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 179 din 3 iulie 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.187.01.0036.01.RON&toc=OJ:L:2019:187:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0122.01.RON&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0080.01.RON&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.RON&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.181.01.0002.01.RON&toc=OJ:L:2019:181:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.181.01.0013.01.RON&toc=OJ:L:2019:181:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.179.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:179:TOC


Proiecte legislative

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de
mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice și
financiare - publicat în data de 27 iunie 2019;

Proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea
adăugată” - publicat în data de 26 iunie 2019;

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii
privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în
domeniul sancţiunilor internaţionale - publicat în data de 26 iunie 2019;

Guvernul României

Proiect de ordonanță pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare care reglementează înfiinţarea
Autorităţii Vamale Române, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul vamal, instituție
publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice -
publicat în data de 11 iulie 2019;

Proiect de hotărâre pentru modificarea pct. 42 din Anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care
intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului
planului de remediere prin care se propune modificarea pct. 42 din Anexa
1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018, în sensul eliminării contravenției
referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat
electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de
marcat cu jurnal electronic (art. 10 lit. cc) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 28/1999), organele de control urmând să aplice de la prima
abatere sancțiunile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 28/1999, respectiv amendă de la 8.000 lei la 10.000
lei, precum și suspendarea activității operatorului economic la unitatea de
vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor și confiscarea sumelor
nejustificate - publicat în data de 17 iulie 2019;

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/ordin_mediere_27062019.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/ordin_300_26062019.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/ordin_sanctiuni_26062019.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectOGReorganizare10072019.docx
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectHGmodifpct42_17072019.docx
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Direcția servicii asistență profesională membri

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind determinarea cotei de piaţă, marjei de
dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă, precum şi
raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86 - 88 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi
a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene - publicat în data de 5 iulie 2019;

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014
pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor
cu impact major în economie - publicat în data de 3 iulie 2019;

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională
prin crearea de locuri de muncă - publicat în data de 3 iulie 2019;

Senatul României

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de
leasing şi societăţile de leasing - publicat în data de 4 iulie 2019;

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele
măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - publicat în data de 2 iulie 2019;

Propunere legislativă privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile
electronice - publicat în data de 28 iunie 2019.

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectHGnormemetodologice_05072019.docx
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectHGajstat807_02072019.doc
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectHGajstat332_02072019.doc
https://www.senat.ro/legis/PDF/2019/19b358FG.pdf
https://www.senat.ro/legis/PDF/2019/19b335FG.PDF
https://www.senat.ro/legis/PDF/2019/19b363FG.pdf

