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Acte adoptate

Ordinul nr. 2.741/2019 al viceprim-ministrului, interimar, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea
machetei „Solicitare de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale” -
M. Of. nr. 683 din 19 august 2019;

Ordinul nr. 2.138/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind
contractele de stocare de date încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din
tutun - M. Of. nr. 683 din 19 august 2019;

Ordinul nr. 2.137/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală privind procedura de aplicare a prevederilor legate de trasabilitatea
produselor din tutun - M. Of. nr. 683 din 19 august 2019;

Ordinul nr. 7/2019 al Băncii Naționale a României privind modificarea și
completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea
Sistemului de raportare contabilă semestrială, aplicabil entităților ce intră în sfera de
reglementare contabilă a Băncii Naționale a României - M. Of. nr. 680 din 19 august
2019;

Ordinul nr. 1.975/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind sigiliile utilizate
în cadrul activității Direcției generale antifraudă fiscală - M. Of. nr. 673 din 13 august 2019;

Ordinul nr. 2.153/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea
înființării organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice
masive - M. Of. nr. 673 din 13 august 2019;

Ordinul nr. 2.098/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea
Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care
înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 727/2019 - M. Of. nr. 673 din 13 august 2019;



Ordinul nr. 2.677/238/2019 al viceprim-ministrului, interimar,
ministrului finanțelor publice, și al președintelui Comisiei Naționale de
Strategie și Prognoză pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice
și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și
Prognoză nr. 2.023/172/2019 - M. Of. nr. 672 din 12 august 2019;

Decizia (UE) 2019/1.352 a Comisiei din 2 aprilie 2019 privind ajutorul de stat SA.44896
pus în aplicare de Regatul Unit cu privire la exonerarea referitoare la finanțarea
grupurilor care dețin SSC [notificată cu numărul C(2019) 2526] - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 216 din 20 august 2019;

Ordinul nr. 2.094/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru stabilirea
birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalități vamale de punere în liberă circulație a benzinelor
și motorinelor - M. Of. nr. 669 din 12 august 2019;

Ordinul nr. 2.098/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea
Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care
înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 727/2019 - M. Of. nr. 673 din 13 august 2019;

Decizia (UE) 2019/1349 a Băncii Centrale Europene din 26 iulie 2019 privind procedura și condițiile de
exercitare de către o autoritate competentă a anumitor competențe în legătură cu monitorizarea sistemelor de
plăți de importanță sistemică (BCE/2019/25) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 214 din 16 august 2019;

Decizia (UE) 2019/1.348 a Băncii Centrale Europene din 18 iulie 2019 privind procedura de recunoaștere a
statelor membre din afara zonei euro ca state membre raportoare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/867
privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2019/20) - Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 214 din 16 august 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.344 al Comisiei din 12 august 2019 de instituire a unei taxe
compensatorii provizorii la importurile de biomotorină originară din Indonezia - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 212 din 13 august 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.216.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:216:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.214.01.0016.01.RON&toc=OJ:L:2019:214:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.214.01.0003.01.RON&toc=OJ:L:2019:214:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.212.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:212:TOC


Proiect de ordonanță privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului
nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului - publicat în data de 14
august 2019;

Proiect de ordonanţă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - publicat
în data de 14 august 2019;

Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind
plata defalcată a TVA, care stabilește că mecanismul plății defalcate a TVA va fi aplicat numai opțional de
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, iar beneficiarii acestora nu vor avea obligația de a face
plata defalcată a TVA, cu excepția acelora care au optat la rândul lor pentru aplicarea mecanismului - publicat în
data de 14 august 2019;

Guvernul României

Proiecte legislative

Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la
care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară - publicat în data
de 14 august 2019;

Proiect de ordonanță pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea
Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, care
urmărește, între reglementarea bacșișului în vederea evidențierii acestor sume pe bonul fiscal, cu scopul
delimitării clare a acestora de veniturile încasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau
prestarea serviciilor direct către populație și asigurării fiscalizării bacșișului potrivit Codului fiscal - publicat în
data de 14 august 2019;

Proiect de ordonanță pentru instituirea unor măsuri privind societățile decapitalizate, care urmărește, între
altele, modificarea Legii contabilității nr. 82/1991 prin introducerea de prevederi exprese referitoare
la cuprinderea în aria de aplicabilitate a legii a persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a persoanelor juridice străine
care au rezidența fiscală în România și  introducerea de prevederi exprese prin care să se stabilească cu claritate
modul de raportare prin situațiile financiare anuale a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar curent -
publicat în data de 14 august 2019;

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectordonantaoug14_14082019.docx
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/oug_cod_fiscal_14082019.doc
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectordonantasplittva_14082019.docx
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectog26_14082019.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectordonantabacsisloterieoug28_14082019.doc
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectordonantasocdecapitalizate_14082019.doc


Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea
serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia
autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu ,
care are în vedere lărgirea accesului la informațiile cu caracter fiscal
deținute de Agenția Națională de Administrare Fiscală, și anume
informațiile existente în cazierul fiscal, precum și extinderea posibilității
pentru autoritatea de interes public de a beneficia de aceleași servicii ca și
autoritățile și instituțiile publice prin același canal de comunicare - publicat
în data de 13 august 2019.

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare - publicat în data de 14 august 2019;
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http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectordinsistinformaticpropriu13082019.doc
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectordonantalege207_14082019.doc

