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Acte adoptate

Legea nr. 156/2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M.
Of. nr. 625 din 26 iulie 2019;

Decizia nr. 18 din 3 iunie 2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul pentru soluționarea
recursului în interesul legii) - M. Of. nr. 621 din 26 iulie 2019;

Ordinul nr. 2.623/2019 al ministrului finanțelor publice, viceprim-ministru,
interimar, pentru modificarea și completarea Precizărilor privind formatul,
schema XSD și elementele extraselor de cont în format electronic emise de
unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor
publice nr. 2.768/2017 - M. Of. nr. 621 din 26 iulie 2019;

Sentința nr. 263/CA/2016 - PI din 21 noiembrie 2016 a Curții de Apel Oradea - Secția
a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal - M. Of. nr. 616 din 25 iulie 2019;

Ordinul nr. 1.960/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și
completarea anexei nr. 1 „Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative
anexate acesteia” și a anexei nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal
central” la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 - M. Of. nr. 600 din 22
iulie 2019;

Legea nr. 147/2019 pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 - M.
Of. nr. 611 din 24 iulie 2019;

Ordinul nr. 2.493/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă
la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi
contabile - M. Of. nr. 596 din 19 iulie 2019;

Decizia nr. 392 din 5 iunie 2019 a Curții Constituționale a României referitoare la obiecția de
neconstuționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2018 privind
implementarea Programului guvernamental „gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar” - M. Of.
nr. 594 din 19 iulie 2019;

Orientarea (UE) 2019/1.265 a Băncii Centrale Europene din 10 iulie 2019 privind rata dobânzii pe termen
scurt la operațiunile în euro (€STR) (BCE/2019/19) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 199 din 26 iulie 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.199.01.0008.01.RON&toc=OJ:L:2019:199:TOC


Ordinul nr. 1.888/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și
completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea
modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopul de taxă pe valoarea
adăugată - M. Of. nr. 592 din 18 iulie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.259 al Comisiei din 24 iulie 2019 de instituire a unei taxe
antidumping definitive la importurile de accesorii turnate filetate pentru tuburi și țevi, din fontă maleabilă și din
fontă cu grafit sferoidal, originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda, ca urmare a unei
reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) 2016/1.036 al Parlamentului European și al Consiliului - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
197 din 25 iulie 2019;

Decizia (UE) 2019/1.255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr. 5 privind Statutul
Băncii Europene de Investiții - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 196 din 24 iulie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.250 al Comisiei din 22
iulie 2019 de supunere la înregistrare a anumitor importuri de tuburi și țevi
din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal)
originare din India ca urmare a redeschiderii anchetei în vederea executării
hotărârilor din 10 aprilie 2019, în cauzele T-300/16 și T-301/16, în ceea ce
privește Regulamentele de punere în aplicare (UE) 2016/387 și (UE) 2016/388
de instituire a unei taxe compensatorii definitive și a unei taxe antidumping
definitive asupra importurilor de tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și
sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India - Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene L 195 din 23 iulie 2019;

Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală care urmărește transpunerea Directivei 2017/1852/UE a Consiliului privind mecanismele de soluționare a
litigiilor fiscale în Uniunea Europeană - publicat în data de 26 iulie 2019;

Proiecte legislative

Guvernul României

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.197.01.0002.01.RON&toc=OJ:L:2019:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.196.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:196:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.195.01.0013.01.RON&toc=OJ:L:2019:195:TOC
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/oug_revizuire_l207_2015.docx


Proiect de ordonanță pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a
Ministerului Finanțelor Publice şi modificarea şi completarea unor acte normative, care abilitează Ministerul
Finanțelor Publice pentru efectuarea controlului modului de respectare a fundamentării, declarării şi achitării
contribuției trimestriale prevăzută la art. 1 şi la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, precum
și pentru verificarea exactității datelor şi a informațiilor pe baza cărora se calculează taxa pentru activitatea minieră
şi redevențele miniere prevăzute de Legea nr. 85/2003 şi redevențele petroliere prevăzute de Legea nr. 238/2004 -
publicat în data de 26 iulie 2019;

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu,
însemnele distinctive şi accesoriile care însoțesc portul acesteia, durata normată de utilizare,
condițiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă - publicat în data de 23 iulie
2019;

Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind determinarea cotei de
piață, 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 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 investițiilor 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;

Ministerul Finanțelor Publice

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și
completarea Anexei 1 „Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative
anexate acesteia” și a Anexei 2 „Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal
central” aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 - publicat
în data de 04 iulie 2019;

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiect_oug_mine_petrol.doc
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectHGregulamentuniformevama_23072019.doc
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://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Ordin_inlesniri_04072019.pdf


Decizia nr. 2.775 din 16 mai 2019 dată în Dosarul nr. 723/2/2016 având ca obiect contestaţie act
administrativ fiscal.
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