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Acte adoptate

Ordinul nr. 2.464/2019 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind
stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor
publice nr. 324/2016 - M. Of. nr. 657 din 7 august 2019;

Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale - M.
Of. nr. 648 din 5 august 2019;

Proiecte legislative

Guvernul României

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi
mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA - publicat în data de 9 august 2019;

Proiect de ordonanță privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care propune, între altele,
următoarele măsuri: includerea în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii (CAS, CASS și CAM), a
biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează
venituri din salarii sau asimilate salariilor, pentru alte situații decât decât cele cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie,
Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cele oferite salariatelor cu ocazia zilei de
8 martie; corectarea neconcordanțelor cu Directiva 2011/64/UE, respectiv acciza globală pe țigarete să reprezinte
cel puțin 60% din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum;
combaterea consumului de băuturi răcoritoare cu conținut ridicat de zaharuri libere, prin introducerea acestora
în sfera produselor supuse accizelor nearmonizate - publicat în data de 6 august 2019;

Proiect de ordonanță cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 - publicat în data de 6 august
2019;

Proiect de ordonanță pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 - publicat în
data de 6 august 2019;

Proiect de ordonanță pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României prin care art.
1, art. 4, art. 31-37, art. 39-56, art. 58-82, art. 84-93, art. 95-99, art. 101-268 și art. 284 din Legea nr. 86/2006
privind Codul vamal al României se abrogă - publicat în data de 6 august 2019;

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiecthgimm9082019.doc
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiect_OGmasuri5august2019.docx
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectOUGrectificarebugetdestat2019_6aug2019.docx
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectOGrectificareBASS_aug2019.doc
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectvama6082019.pdf


Proiect de ordin pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuției de asigurări sociale de
sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 şi
art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru
modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - publicat
în data de 6 august 2019;

Proiect de ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru aprobarea înființării organului de executare silită pentru
îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice
masive - publicat în data de 5 august 2019;
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Ministerul Finanțelor Publice

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea
unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care
înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită aprobată
prin Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
727/2019 care urmărește creşterea plafoanelor obligaţiilor fiscale restante
pentru care nu se înfiinţează, de îndată, poprirea bancară  - publicat în
data de 5 august 2019;

Proiect de ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr. 3.049/2017 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului
„Raportul pentru fiecare ţară în parte” - publicat în data de 5 august 2019.

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectOMFPanulareaCASS02082019.doc
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/ordin_DGRCCB_05082019.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/modif_OPANAF727_05082019.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/modifOPANAF_3049_05082019.pdf

